
 

 

Na Asunción Subiela, regidora del Grup Municipal del Partit Popular en 
l'Ajuntament de Llíria, en nom i representació del mateix, per mitjà del present 
escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat, 
la següent: 

MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE LLÍRIA DUGA A TERME AC CIONS 
EN LA POBLACIÓ PER A LA CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA SID A  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida (DMS) destinat a 
crear consciència en la societat sobre la infecció pel VIH. L'Organització 
Mundial de la Salut i l'ONU van designar esta data a fi de reforçar la resposta 
enfront d'esta epidèmia, rebent el suport de tots els governs. 

Enguany 2015, la campanya del Dia Mundial de la Sida avalada per ONUSIDA, 
porta el lema, "Sense estigmes", i està centrada a promoure la no discriminació 
cap a les persones amb VIH i la igualtat de tracte. 

S'estima que en l'actualitat, viuen a Espanya entre 130.000 i 160.000 persones 
amb infecció pel VIH. Estan sense diagnosticar entre el 25% i el 30%. 
Puntualment es mostra un increment de les taxes de nous diagnòstics entre els 
25 i els 29 anys i la majoria dels nous diagnosticats són hòmens (84,7%), sent 
la mitjana d'edat al diagnòstic de 35 anys. El 92% dels pacients diagnosticats 
de VIH a Espanya reben tractament antirretroviral, havent-se disminuït la 
mortalitat un 54%. 

En el Partit Popular creiem que és imprescindible incrementar el coneixement 
enfront de la Infecció del VIH i altres malalties de transmissió sexual, sent este 
un dels objectius fonamentals de prevenció previstos en Pla Estratègic de 
Prevenció i Control del VIH i altres Infeccions de transmissió sexual 2013-
2016, posat en marxa pel Govern del Partit Popular. El diagnòstic precoç és 
fonamental per a evitar nous contagis, per això es recomana la prova del VIH, 
que pot fer-se es forma gratuïta i confidencial en tota Espanya. 

Gratuïta també és la informació a què es pot accedir des del Servici Multicanal 
d'Informació i Prevenció del VIH, gestionat per Creu Roja Espanyola. Encara 
hui, 30 anys després, persistixen situacions de discriminació cap a les persones 
amb VIH, a pesar de les millores en la protecció dels seus drets. 

Per tot allò que s'ha exposat 
 
Se sotmet a l'aprovació del ple de l'Ajuntament de Llíria els següents:  
 



 
ACORDS 

 
 
1.- Que des de l’Ajuntament de Llíria, a través de la Regidoria de Benestar 
Social i la Regidoria de Joventut i Infància, es duguen endavant iniciatives en 
els diferents col·lectius de la población per a concienciar sobre la SIDA i la 
seua prevenció.  

2.- Que des de l’Ajuntament de Llíria es duguen endavant accions per a 
promoure la igualtat de tracte i la no discriminació de les persones afectades 
per esta malaltia. 

3.- Que l’Ajuntament de Llíria done reconeiximent a la magnífica labor que 
diàriament desenrotllen professionals i investigadors en l'avanç de la lluita 
contra esta malaltia, el seu contagi i el descens de la mortalitat. 
 
 
 
 

En Llíria, 15 desembre de 2015 
 

 
 

 
 
 

Asunción Subiela 
Regidora de l’Ajuntament de Llíria 

   


