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DADES PERSONALS
Nom

Joan Rodriguez Portell

Cognoms

Domicili

Número, Escala, Pis i Porta

Població

Provincia

Teléfon

E- mail

NIF

Fax

Barcelona

C. P

NIF

En

EL QUE SUBSCRIU formula sol- licitud a
Barcelona, en els termes seguents

"Excma. Sra. Alcaldessa- Presidenta de 'l Ajuntament de

'PETICIÓ
Tramit Generic de Registre Electrónic

DADES

DE LA

SOL. LICITUD

ASSUMPTE
Presentació d' al- legacions
EXPOSICIÓ DE FETS RAONS:
Atés que s' ha obert el període de presentació d' al- legacions a laprovació inicial de la PROPOSTA DE
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL COMITE CIENTÍFIC DÉTICA DE LAJUNTAMENT DE
BARCELONA EN RELACIÓ AL ZOO DE BARCELONA
PETICIÓ
Que es donin per presentades les al- legacions a laprovació inicial de la PROPOSTA DE REGLAMENT DE
FUNCIONAMENT DEL COMITE CIENTIFIC DETICA DE LAJUNTAMENT DE BARCELONA EN
RELACIÓ AL ZOO DE BARCELONA del grup municipal de Junts per Catalunya, adjuntes a aquesta
instancia
TRACTAMENT DADES NOM SENTIT
Rebutjada
suite: 77
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
AREA D' AGENDA 2030, TRANSICIÓ DIGITAL, ESPORTS

COORDINACIÓ TERRITORIAL

METROPOLITANA
Comissió de Presidéncia, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat

Prevenció.

Expedient (17/ 2021)
Allegacions a l' aprovació inicial de la PROPOSTA DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL
COMITE CIENTÍFIC

D' ETICA DE L' AJUNTAMENT DE BARCELONA EN RELACIÓ AL ZOO DE

BARCELONA

En JORDI MARTÍ

GALBIS, en la meva qualitat de Regidor

Portaveu del Grup Municipal de

Junts per Catalunya a 'l Ajuntament de Barcelona, davant aquest organisme comparec i
EXPOSO:
Que en referencia a l' aprovació inicial del que ens ha estat trames

en el termini atorgat a

Vefecte, és d' interes del grup municipal al que represento la formulació de les segilents
AL: LEGACIONS
AL: LEGACIÓ 1
Article 3: Composició
El Comité estará format per un mínim d' onze

un máxim de quinze membres independents,

tots ells persones expertes independents de la comunitat científica
experiencia

coneixements científics

sobre recerca, conservació

de l' ética animal, d' amplia

d' etica, de carácter paritari respecte les dos disciplines,

gestió de la biodiversitat

sobre el benestar animal i llur gestió en

pares zoológics, amb vocació multidisciplinaria. Una de les persones membres ho és en
representació del Consell Municipal de Convivencia, Defensa

Protecció dels Animals.

Justificació
Es

I' Ordenanca,

substituint

"independents" per "persones expertes independents de la comunitat científica

proposa

en

primer lloc

mantenir

la

redacció

exacte

de

de l' ética

animal".
En segon lloc, i en connexió amb f' anterior, cal distingir entre les disciplines de la ciencia i
ética, la qual, aquesta última, no pot ser substituida per la disciplina del benestar animal, atés
que són dos questions absolutament diverses. La ética animal es un camp d' estudi que porta
anys de trajectoria examinant la forma en la que hauríem de considerar els animals (no
humans)
d' aquesta

actuar cap a ells. La UPF, per exemple, és testimoni de la importáncia creixent
corrent

academica

creant

el

Centre

for

https:// www. upf. edu/ ca/ web/ cae- center- for- animal- ethics/ animal- ethics
posar emfasi en aquesta distinció

el Reglament |'ha de recollir degudament.

Animal
L' Ordenanca

Ethics
va
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AL: LEGACIO 2
Article 4: Nomenament dels

de les membres del Comité

4. El mandat de les persones membres del Comité és de quatre anys, i poden ser renovats per
altres- mandatesenselimitaciós
S' afegeix: un máxim de tres mandats
Justificació
Creiem que és sá que hi ha una certa renovació en els cárrecs, essent el període de 12 anys
tres mandats, una xifra suficient per dur a terme la tasca dins del Comité

AL: LEGACIO 3
Text original
En cas de cessament de la persona membre del Comité en la seva condició de representant del
Consell Municipal de Convivencia, Defensa

Protecció dels Animals, I' Ajuntament ha de proveir

el nomenament d' un nou representant d' aquest Consell en substitució de qui ha cessat
Text proposat:
En cas d' abséncia temporal de la persona representant d' aquest Consell Municipal, lentitat
membre del Consell a la que pertany la persona triada ha de proposar una persona substituta
Si labséncia te una durará de més de 6 mesos, la representant haurá de renunciar

el Consell

designar un nou representant mitjancant el mateix procediment de votació pels membres del
Consell Municipal
Justificació
En aquest cas en que la persona membre del Comité representa a un organisme,
de la qual ha passat per un estricte

rigorós procediment de votació

la designació
presentació de

candidatures prévies, no creiem que s' hagi d' aplicar el régim general previst en aquest
Reglament de delegació de la representació del membre absent en un altre membre del
Comité.
Es podria fer una equiparació amb alló que estableixen els Estatuts de la FBZ (art.

17):

"Les

persones jurídiques han d' estar representades en el Patronat d' una manera estable, per la
persona en qui recaigui aquesta funció d' acord amb les normes que les regulin, o per la persona
que designi a aquest efecte el corresponent organ competent
En definitiva, cap altre membre del Comité pot exercir funcions de representació del Consell
Municipal.

AL: LEGACIÓ 4
Article 6: Obligacions dels de les membres del Comite
Totes les persones membres del Comité tenen obligació de mantenir la confidencialitat de les
seves sessions, resolucions

dictámens,

la persona que ocupa la Presidencia és l' única

facultada per actuar com a portaveu del Comité

ul
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No es pot justificar aquesta incorporació en el si del Patronat de la FBZ al President del Comité
per indicació de l' art. 17 dels Estatuts de la FBZ, el qual designa "1 representant proposat pel
Comité Científic del Zoo de Barcelona" com a patró electiu, atés que el Comité a qué es
refereix no es el mateix Comité Científic i d' Ética que s' ha creat a l' any 2019 (els Estatuts daten
de 2013 i per tant caldria una nova habilitació mitjangant la modificació dels Estatuts, en el seu
cas). En definitiva, no hi ha cap empara legal per justificar aquesta imposició de que la
Presidencia sigui forrosament patró electe de la Fundació.
La regulació in extenso de la presidencia dels organs col- legiats a les administracions públiques
catalanes, la recull la Llei 26/ 2010, del 3 d' agost, de regim jurídic
Administracions Públiques de Catalunya,

del procediment de les

entre les quals, les funcions del president o

presidenta dels órgans col: legiats es contemplen a l' article 15. 1 de la Llei 26/ 2010,

com a

destacada la que es proposa afegir el nou apartat f).
AL: LEGACIÓ 6
Article 10: Funcionament del Comité
2. Les convocatóries s' han de remetre als
per ordre del a Presidencia,

a
les membres del Comité per la Secretaria Técnica,

han de contenir la informació sobre el dia, hora

lloc de la

celebració de la reunió, 'l ordre del dia establert, acta de la sessió anterior i/ o la seva gravació
la documentació que resulti necessaria per a la seva deliberació quan sigui possible.
Justificació
La Llei 40/ 2015, que regula el funcionament dels óorgans col: legiats, aporta com a novetat la
possibilitat d' incorporar a les actes la gravació de les sessions (art. 18. 1).

AL: LEGACIÓ 7
6. Qualsevol membre del Comité pot delegar la seva representació en una sessió concreta en
un altre o una altra membre. Aquesta delegació ha de constar per escrit a la Secretaria abans
de linici de la sessió corresponent.
Es proposa afegir:
En cas d' abséncia fáctica o circumstancial d' un membre del Comité, tals como indisposició,
baixa médica, vacances, desplacaments, será substituit durant aquella o aquelles sessions per
la persona que aquest membre designi, amb el coneixementii vist

plau del Comite.

Justificació
Cal preveure també els suposits de vacant temporal dels membres del Comite.

E
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ES proposa afegir:
V' anterior, amb independencia de l' accés als documents de conformitat amb la legislació sobre
transparencia, accés a la informació pública

bon govern.

Menieació
La confidencialitat es regula en els termes de la legislació vigent sobre transparencia
la

informació pública,

no trobant a

priori

cap justificació

per denegar o

accés a

restringir el

coneixement o la divulgació de la informació per les raons que estableix la dita normativa",
que en qualsevol cas, s' hauria de motivar cas per cas la resolució desestimatoria de la mateixa,
no trobant conforme a dret un pronunciament de caire genéric d' aquesta naturalesa en la
normativa, a no ser que es refereixi que en aquesta cas, els membres del Comité no poden
compartir la informació, pero sí es pot obtenir si la persona legitimada (qualsevol) es dirigeix a
l' Ajuntament per demanar els dictamens del Comité, seguint la normativa d' aplicació.
a) La seguretat pública.
b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives

disciplinaries.

c) El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per 'l Administració pública, si el
secret ola confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
d) El principi d' igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva
e) Els drets dels menors d' edat.
f) La intimitat

els altres drets privats legítims.

AL- LEGACIÓ 5
Article 8: La Presidencia
3. Correspon a la Presidencia del Comite:
na

na

Ci

B

O

f) Assegurar el compliment de les lleis
Justificació
Incorporar a la persona que ostenti la presidencia del Comite, que segons I' Ordenanga haurá
de ser un expert INDEPENDENT, en el si del Patronat i com patró electiu amb dret a vot, té
difícil encaix si no es vol contradir la independencia

objectivitat que exigeix 'Ordenanca en

tots els seus membres. Els membres, que actuen d' acord amb criteris d' autonomia, poden
rebre dades del zoo, en virtut de 'l article 2,
vinculació/ coincidencia entre Presidencia

per tant és innecessaria

inprocedent- aquesta

patró electiu. A més, aixo vol dir que la Presidencia

del Comité passara a prendre decisions en el marc de la Fundació en tot alló referent a les
finalitats fundacionals
recerca, beques

activitats per a la consecució de les mateixes, és a dir treballs de

convenis, tenint una incidencia directa en aquesta Fundació.

Alrament els patrons de la Fundació no tenen cap participació en el Comite.
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Per l' exposat
Esperant que totes aquestes al- legacions siguin considerades com elements

de millora del

present reglament
SOL- LICITO: Que es tingui per presentat aquest escrit

per realitzades les al:- legacions que s hi

contenen, acordant de conformitat segons alló exposat a cadascuna de les -la Mesacion
És el que us demano
Jordi Martí

Barcelona, a 7 ed juliol de 2021

Galbis

Regidor- Portaveu del Grup Municipal de Junts a l' Ajuntament de Barcelona

