
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 29 DE

GENER  DEL  2016  PER  IMPULSAR  UN  PROTOCOL  EDUCATIU  CONTRA  LA

TRANSFÒBIA I L’ASSETJAMENT ESCOLAR PER IDENTITAT DE GÈNERE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El dia 27 de maig del 2010 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 14/2010 dels

drets i oportunitats a la infància i l’adolescència. El 2 d’octubre del 2014 el Parlament va

aprovar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i

intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El dia 22 de juliol del 2015

es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei 8/2015 per a la protecció a la infància i a

l’adolescència. Aquesta llei, juntament a la Convenció dels drets dels nens de les Nacions

Unides, reconeix que tots els menors tenen dret a que el seu interès superior sigui valorat

i  considerat  en  totes  les  accions  i  decisions  que  li  concerneixin.  Aquesta  Convenció

exposa, a més, que s’ha de tenir en compte la preservació de la identitat, cultura, religió,

conviccions,  orientació  i  identitat  sexual,  en definitiva,  el  lliure desenvolupament de la

personalitat. Aquest darrer punt és recollit també a l’article 10 de la Constitució Espanyola.

Aquestes tres lleis intenten donar resposta a les necessitats d’un sector important de la

població. En aprovar-les, la majoria de grups parlamentaris van arribar a un acord per

poder donar solució a les necessitats que en gran part  aquestes lleis recullen. I  diem

intenten perquè, a data d’avui,  tant a la Llei  14/2010 com a la Llei  11/2014, ambdues

autonòmiques, li manquen disposicions reglamentàries per poder fer-les efectives. Com a

conseqüència d’aquesta deixadesa, hem d’assistir a episodis d’assetjament escolar com

l’ocorregut  el  passat  24  de  desembre  en  què  Alan,  menor  transsexual,  després  de

l’assetjament  continuat  patit  a  diversos  centres  educatius  on  va  estudiar,  va  acabar

suïcidant-se.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Instar la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi reglamentàriament les lleis

14/2010 i 11/2014 aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini al següent exercici



pressupostari  una  partida  amb  recursos  suficients  perquè  puguin  desenvolupar-se  de

manera efectiva.

Segon. Que al pròxim Consell Escolar Municipal l’Ajuntament recomani als representants

dels  centres  educatius  de  Reus  l’aplicació  urgent  del  protocol  autonòmic  contra  la

transfòbia i l’assetjament per identitat de gènere.

Tercer. Reafirmar el compromís municipal en la lluita contra la LGTBfòbia i comprometre’s

a desplegar la Llei contra l’Homofòbia al municipi.

Quart. Donar  trasllat  dels  acords  anteriors  a  l’Observatori  contra  l’Homofòbia,  a  la

Secretaria  de  la  Família  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la

Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Tarragona, als

grups polítics del Parlament, i  a totes les entitats locals i  nacionals que han treballat i

treballen pels drets civils del col·lectiu LGTB. 

Reus, 25 de gener del 2016

Sr. Juan Carlos Sánchez

Portaveu G. M. Ciutadans


