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Araceli Martín Blasco, secretària general de l'Ajuntament de Museros,
CERTIFIQUE: Que en la sessió plenària ordinària, del dia 30 de juny de 2016, amb
l'excepció de l'art. 206 del ROF, es va aprovar entre uns altres, el següent acord:
“Proposta d’aprovació de la moció presentada per l’equip de govern de mesures
contra qualsevol tipus de LGTBfòbia en l’àmbit familiar, escolar, laboral, social o
polític. Despatx extraordinari
L'alcaldessa presenta la moció de l’equip de govern al Ple perquè siga debatuda, la
còpia del qual ha sigut prèviament repartida a tots els regidors i que és la següent:
MOCIÓ
Cristina Civera Balaguer, Víctor Xercavins i Garcia, Mario Jordá Vidal i David Moreno
Blanco, portaveus dels grups municipals de PSOE-PSPV, Compromís per Museros,
Podem Guanyar Museros i Esquerra Unida –Els verds- Acord Ciutadà en l'Ajuntament
de Museros, a l'empara del que es presenta per a ser discutida i aprovada la moció
contra la discriminació LGTBI, d'acord amb la fonamentació següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 28 de juny se celebra a tot el món el dia de l'orgull LGTBI. Una commemoració
nascuda de la rebel·lió ciutadana contra la injustícia i la discriminació, que va donar
origen a un moviment per als drets civils i sexuals a tot el món.
Avui dia, la realitat de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals és ambivalent. En els
últims anys, Espanya ha sigut pionera a l'hora de reconéixer els drets civils de
lesbianes, gais, transexuals i bisexuals, però en tot l'estat les persones i els col·lectius
LGTBI encara són víctimes de discriminació i agressions en espais diversos com
l'àmbit laboral i educatiu (bullying). A més, el col·lectiu és encara objecte de
ridiculització i desvaloració social i la igualtat social i real del col·lectiu LGTB contínua
sent una matèria pendent.
Per tant, els grups municipals PSPV-PSOE, Compromís per Museros i Podem
Guanyar Museros i EUPV-EV-AC, proposen, al Ple, el següent acord:
ACORD
1. Contribuir, en les competències que són pròpies de l'Ajuntament, al
desenvolupament i a l'aplicació de totes les mesures previstes en la legislació vigent

contra tota discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i diversitat familiar,
amb la finalitat d'eradicar de la nostra societat qualsevol tipus de LGTBfòbia en l'àmbit
familiar, escolar, laboral, social o polític.
2. Fomentar l'associacionisme LGTB, entenent aquest com a un protagonista clau en
la lluita contra l'homofòbia, transfòbia, bifòbia i lesbofòbia.
3. Promoure el coneixement i el compromís amb la lluita contra la LGTBfòbia entre el
personal laboral de l'administració local, especialment entre la Policia Local, a través
de campanyes de sensibilització i cursos de formació desenvolupats pels col·lectius
mateix.

Després de les intervencions dels grups polítics s'estima la moció per unanimitat.

I per deixar-ne constància, als efectes legals adients, certifique aquest escrit.

Vist i plau
L'alcadessa

Cristina Civera i Balaguer
Museros, 7 de juliol de 2016

