
ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA DEFENSA DE LA LLEI 

D’IGUALTAT LGTBI 
  

La junta de portaveus de l’Ajuntament de Terrassa, responent a la demanda de 

suport institucional de l’entitat LGTB Terrassa per rebutjar l’esmena a la totalitat  

presentada pel PP al Congrés espanyol a la Llei contra la discriminació per orientació 

sexual, identitat o expressió de gènere i característiques sexuals, i d’igualtat social de 

les persones LGTBI, acorda subscriure el següent text: 

 
El passat 24 de Gener 26 entitats Socials i Sindicals , Amnistia International, Comissions 

Obreres (CCOO), la Confederació espanyola d’ Associacions de Pares i Mares de l’ Alumnat ( 

CEAPA) , la comissió Espanyola d’ajuda al refugiat ( CEAR), el comitè Espanyol de 

Representants de Persones amb discapacitat ( CERMI), la Confederació Estatal de Persones 

Sordes ( CNSE), la Coordinadora Etatl de VIH i Sida ( CESIDA), la Confederació Espanyola de 

persones amb discapacitat física i orgànica ( COCEMFE), la confederació Intersindical, el Consell 

de la Joventut d’ Espanya ( CJE), la Federació Estatal de Lesbianes, Gais , Transsexuals i 

Bisexuals ( FELGTB), la Fundació Cepaim, la Fundació ONCE, la Fundació Secretariat Gitano, 

Missatgers per la Pau, Moviment contra la intolerància, Moviment per la Pau, la Plataforma d’ 

Organitzacions d’ Acció Social, la Plataforma del Voluntariat, Plena inclusió, Rais Fundació, Red 

Acoge, Save The Children, la Unió General de Treballadors ( UGT), La unió Democràtica de 

Pensionistes i Jubilats d’ Espanya, la Unió Nacional de Caps i Directius de Policia Local ( 

Unijepol) van subscriure un document on exigien de forma urgent l’aprovació de la llei 

d’Igualtat LGTBI , on es buscava el compromís per treballar per eradicar totes les barreres que 

suposa una discriminació i una vulneració dels drets humans. Confiant en que el compromís 

fos compartit entre diputats i diputades al Congrés on fins al moment s’havia rebut el suport 

de tots els partits polítics exceptuant PP i UPN.  

El passat 13 de Febrer el Grup Parlamentari Popular va registrar al Congrés dels diputats una 

esmena a la totalitat en el text acceptat a tràmit el passat 19 de Setembre del 2017 i que 

només va comptar amb el vot contrari de dos diputats, que buidava de contingut la proposta 

que feien totes aquestes entitats socials i sindicals.  

Aquesta esmena presentada , exclou assumptes importants com son la Proposició de Llei d’ 

Igualtat LGTBI, com la despatologització de la transsexualitat, les millores en els drets de 

filiació o la formació en diversitat. També n’exclouen les sancions i un aspecte fonamental per 

acabar amb la discriminació i els delictes d’odi.  

És per això que com Ajuntament de Terrassa volem mostrar el nostre suport a la Llei contra la 

discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i característiques sexuals, i 

d’igualtat social de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals, Transgèneres i intersexuals i 

traslladarem aquest ACORD als nostres grups Parlamentaris , al Congrés dels Diputats i al 

Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de Catalunya. 

 


