Data de la sessió: 30/04/2020
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N156 U224 2020 001
Descripció
Aprovació inicial de la Instrucció N 156 U224 2020 001 sobre l’adequació dels formularis de
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir el dret de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia
Relació de fets i fonaments jurídics
El 18 d’octubre de 2014 va entrar en vigor la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i
la transfòbia. L’objecte de la Llei, tal com recull l’article 1, és “establir i regular els mitjans i les
mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual,
d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals
la Generalitat i els ens locals tenen competències” .
L’article 22.6 de la Llei 11/2014 recull que “les administracions públiques de Catalunya han d’establir
els mecanismes necessaris perquè la documentació administrativa s’adeqüi a les relacions afectives
de les persones LGBTI i a l’heterogeneïtat del fet familiar”.
Aquesta regulació també fa necessària una revisió i esmena de la documentació administrativa
perquè es respecti la diversitat per orientació sexual i la identitat de gènere de les persones que es
relacionen amb l'Ajuntament en qualsevol procediment.
Atès que el procediment d'aprovació de les ordenances locals establert als articles 60 i següents del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals n'exigeix l'aprovació inicial, la submissió a
informació pública, i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre ;
Atès que per a l'aprovació d'aquesta ordenança és necessari l'acord de la majoria simple per
aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985 , de 2 s'abril;
Atès que l'article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que les ordenances locals s'entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/03/2020 ;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l'article 22
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ,
Proposta d 'acord
PRIMER: Aprovar inicialment la Instrucció sobre l’adequació dels formularis de l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, segons el text
que s'adjunta a aquest acord.
SEGON: Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de la instrucció pel termini mínim de
trenta dies, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a fi que s'hi puguin
presentar al·legacions.
TERCER: Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació

pública i d'audiència als interessats, la instrucció que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament i es procedirà a la seva publicació .

Peus de recurs
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 24 regidors presents pertanyents als grups municipals:
PSC-CP
ERC-AM
C's
SBeC-ECG
PODEM-EU i A
Reg. no adsc.

12
5
2
2
2
1

