
 
PLE 31.05.2021-7 

 
 
“Vist que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, 

per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  

 
Atès que la referida llei estableix que la Generalitat de Catalunya i els ens locals 

han de garantir el seu compliment i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en 
els àmbits competencials respectius. 
 

Vist que una de les mesures que regula aquesta norma és l’oferiment a la 
ciutadania d’un Servei d’Atenció Integral (SAI) per atendre a les persones LGBTI que pateixin, 
hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per LGBTIfòbia, amb la finalitat de 
donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades d’acord amb les necessitats 
d’aquestes persones. 
 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Direcció General d’Igualtat 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya van signar al 
mes de maig de l’any 2018 un Acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral 
comarcal per a les persones LGBTI. 
 

Vist que el SAI Baix Llobregat duu a terme, a més a més, polítiques públiques 
per prevenir, sensibilitzar i fer efectiu el dret de les persones LGBTI, i que el SAI Baix Llobregat 
dóna servei a tota la ciutadania del Baix Llobregat, especialment als municipis de menys de 
20.000 habitants de la comarca o aquells que no disposen de SAI municipal; formant part el SAI 
Baix Llobregat de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral de Catalunya. 
 

Atès que l’any 2018 es va constituir la Taula Comarcal LGBTI+ per tal de 
coordinar i impulsar el desplegament de la Llei 11/2014 al Baix Llobregat; i que al Ple celebrat el 
20 juliol de 2020 es va aprovar el primer Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix 
Llobregat 2020 – 2024. 
 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de l’Àrea de Gestió d’Acció Social i 
Salut d’aquesta entitat en data 14 de maig de 2021, que s’incorpora a l’expedient, proposant 
l’aprovació i l’adhesió d’aquesta entitat a la Declaració Institucional contra l’homofòbia: la 
lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb motiu del Dia Internacional contra 
LGTBIfòbia, 17 de maig, elaborada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya 
 

Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Llobregat a la 

Declaració Institucional contra l’homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
amb motiu del Dia Internacional contra LGTBIfòbia, 17 de maig, elaborada pel Departament de 



Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; d’acord amb el document de 
Declaració que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-
discriminació de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, perquè en tingui coneixement i als efectes.” 

 
 
 

 


