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INFORME RELATIU A LES ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS AL
PROJECTE NORMATIU DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL COMITÉ CIENTÍFIC
D' ÉTICA DE L' AJUNTAMENT DE BARCELONA EN RELACIÓ AL ZOO DE BARCELONA,
APROVAT PER ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN EN SESSIÓ DE DATA 10 DE JUNY
DE 2021
L- ANTECEDENTS
La Comissió de Govern, en sessió de data 10 de juny de 2021 va aprovar el projecte normatiu
del Regiament de Funcionament del Comite Científic i d' Etica en relació al Zoo de Barcelona.
En data de 18 de juny de 2021 va ser notificat a tots els grups municipals del consistori lacord
d' aprovació, atorgant- los, de conformitat amb Particle 111 ss del Reglament Orgánic Municipal,
el termini de 15 dies hábils per formular esmenes a 'l esmentat projecte normatiu.
Dintre del termini legalment establert, segons el certificat que emet la secretaria general, ha
formulat escrit desmenes el grup municipal de Junts per Catalunya

7 esmenes).

l1.- RESOLUCIÓ DE LES ESMENES
2. 1. Esmenes formulades pei GRUP MUNICIPAL de JUNTS PER CATALUNYA
El Grup Municipal de Junts per Catalunya presenta les segúents esmenes.
1)

Esmena del primer paragraf de l' article 3

Es proposa que el primer paragraf de 'l article 3 quedi de la seguient manera:
"El Comité estará format per un mínim d' onze
persones

expertes

independents

de

la

un maáxim de quinze membres,

comunitat científica

de TPética

animal,

tots ells
d' ámplía

experiencia coneixements científics d' ética, de carácter paritari respecte les dos disciplines,
sobre recerca, conservació gestió de la biodiversitat sobre el benestar animal llur gestió en
pares zoológics, amb vocació multidisciplinaria. Una de les persones membres ho és en
representació del Consell Municipal de Convivéncia, Defensa Protecció dels Animals."
Es proposa estimar parcialment Fesmena, restant el text de la segúlent manera:
"El Comité está format per un mínim d' onze un máxim de quinze membres independents, tots
ells persones d' amplia experiéncia coneixements científics sobre recerca, conservació gestió
de la biodiversitat sobre ética benestar animal llur gestió en pares zoológics, amb vocació
multidiscipiinaria. Una de les persones membres ho és en representació del Consell Municipal
de Convivencia, Defensa Protecció dels Animals."
Es justifica 'l estimació parcial en la conveniéncia de fer constar 'ámbit del coneixement de
Fética animal, juntament amb els altres, dintre de les qualificacions científiques de les persones
membres del Comité, sense englobar- ho dintre del concepte de benestar animal simplement.
No obstant, es justifica la desestimació de la resta de esmena en base a que aquesta pretén
en definitiva distingir entre persones membres del Comité per llur formació científica

altres que

simplement siguin expertes en ética animal, quan aquesta darrera també és una disciplina
científica

académica, segons reconeix la propia esmena, sense que per altra banda existeixi
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cap raó per excloure als científics com experts en ética animal,

garantint amb el redactat que

es proposa mantenir que la composició de la totalitat del Comité tindra un elevat nivell científic,
tot cobrint els diversos aspectes, entre ells el de ética animal.

2)

Esmena de lapartat 4 de Particle 4

Es proposa que 'l apartat 4 de l' article 4 resti de la segúent manera
"4. El mandat de les persones membres del Comité és de quatre anys,

poden ser renovats per

un méxim de tres mandats"
Es proposa desestimar l' esmena, restant el text amb la seva redacció originaria.
"4. El mandat de les persones membres del Comité és de quatre anys,

poden ser renovats per

altres mandats, sense limitació"
La raó de la desestimació rau en que la limitació de mandats pot tenir sentit en cárrecs electes
o de carácter polític, peró no en té cap quan es tracta de persones que ocupen un lloc en un
organ col- legiat per raó de llur expertesa o llurs coneixements sobre determinada materia. No
tindria cap sentit, per exemple, que per un simple criteri de limitació de mandats es prescindís
en un moment donat d' alguna persona membre del Comité que resultés ser la máxima experta
en la matéria, de forma que el propi Comité
Ajuntament es veurien en el futur privats de
laportació del seu criteri simplement per raons temporals de permanéncia en un determinat
organ d' assessorament. En aquest sentit,

salvant totes les distáncies, es pot pensar en órgans

institucions que tenen persones membres amb caracter fins
tot vitalici, com el Consell
d' Estat, les Académies o el propi Institut d' Estudis Catalans, essent comuna en tots ells la nota
básica de 'l aportació de coneixements que les persones membres realitzen a la institució o a
tercers,

3)

Esmena del darrer paragraf de l' apartat 5 de l' article 4

Es proposa que el darrer paragraf de 'apartat 5 de Particle 4 resti redactat de la seglent
manera:
"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 rabséncia té una durada de més de 6 mesos, la representant haura de renunciar el Consell
designar un nou representant mitjangant el mateix procediment de votació pels membres del
Consell Municipal".
Es proposa desestimar l' esmena, restant el text amb la seva redacció originaria.
"En cas de cessament de la persona membre del Comité en la seva condició de representant
del Consell Municipal de Convivéncia, Defensa
protecció dels Animals, 'l Ajuntament ha de
proveir el nomenament d' un nou representant d' aquest Consell en substitució de qui ha cessat'.
En

realitat, aquesta esmena estaria implantant de facto un sistema de designació d' una

persona membre del Comité (la que representés al Consell Municipal), no per 'l autoritat
municipal prevista en el Reglament, sinó pel propi Conseil Municipal. Aixó aniria en contra del
principi de que els membres dels órgans municipals són nomenats per les autoritats municipals
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La própia esmena, en la part final de la seva justificació, ja indica que no caldría la modificació
si lobligació de confidencialitat es refereix exclusivament a les persones membres del Comite,
sens perjudici del dret de la ciutadania a Paccés a la informació pública conforme

les lleis.

Resulta evident del text del Reglament que 'l obligació de confidencialitat afecta només a les
persones membres del Comite, sense implicar cap negació genérica del dret d' accés a la
informació pública.
Per tant, per tal d' evitar generar dubtes normatius

interpretatius, hom considera preferible

desestimar lesmena, evidentment sens perjudici del manteniment del dret d' accés a la
informació pública per part de la ciutadania, dret reconegut a les lleis i que cap reglament no
podria negar,

5)

Esmena del sub- apartat f) de Papartat 3 de l' article 8

Es proposa substituir el contingut del sub- apartat f) de 'l apartat 3 de Part. 8, que restaria amb el
segluent redactat:
"f) Assegurar el compliment de les lleis"
Es proposa estimar parcialment Pesmena, en el sentit d' afegir una nova lletra 9) a lapartat 3
de 'l article 8, amb el text proposat per 'esmena, peró desestimar- la pel que fa a la supressió de
Vactual sub- apartat f), que caldria mantenir. Per tant, els sub- apartats f)

q) de 'l apartat 3

'l article 8 restarien de la segulent manera:
"f) Representar el Comité, com a patró electiu, en el sí del Patronat de la Fundació Barcelona
Zoo,
9) Assegurar el compliment de les lleis".
La justificació de la part de Fesmena que s' estima rau en que efectivament la funció proposada
és una de les que legalment corresponen a la presidéncia d' un órgan col- legiat, per la qual
cosa, malgrat que no seria imprescindible que el Reglament en fes esment per tal d' exercitar- la,
no existeix tampoc cap inconvenient en especificar- la expressament.
Per altra banda, no es considera adient estimar la part de 'l esmena que pretén eliminar la
funció de qui ocupi la Presidéncia del Comité com el seu representant en el Patronat de la
Fundació Barcelona Zoo com a patró electiu. Contráriament al que diu

la justificació de

lesmena, 'l article 17 dels Estatuts de la indicada Fundació són perfectament aplicables a
actual Comité, doncs en ell s' integren els antics Comités Científic de Benestar Animal Codi
Étic del Zoo, tal com estableix la Disposició Addicional Quarta de 'Ordenanga Municipal de
Protecció, Tinenga
Venda d' Animals, de 25 de juliol de 2014, en la seva versió vigent
aprovada per acord plenari de 3 de maig de 2019.
Per altra banda, hom considera que la participació de qui ostenti la Presidencia del Comité com
a patró electiu de la Fundació Barcelona Zoo no afecta ni compromet en absolut la seva
independéncia (de la qual gaudeix com a nota de carácter personal, com a requisit per a ser
integrant del Comite), en el si de la Fundació tindrá plena llibertat de criteri per expressar les
seves opinions
emetre els seus vots, en la representació del Comité en qué actuara.
Certament, aquesta persona tindrá una incidencia en les decisions de la Fundació, com a patró
electiu, peró no s' albira en qué aquesta capacitat d' incidéncia pot alterar la independencia de
que gaudeix com a integrant del Comite.
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competents (en aquest cas, 'l Alcaldia), dones es permetria que la persona representant del
Consell Municipal (tant amb carácter permanent com en alguna sessió en concret) fos
designada pel propi Consell Municipal (obviant tots els procediments requisits que, segons la
própia Ordenanga, han de reunir totes les persones membres del Comité, entre elles la que
representi al Consell Municipal indicat, com són llur formació científica o llur consens en el sí de
la Fundació Zoo de Barcelona).

fins

tot en casos d' abséncia temporal la composició del

Comité vindria determinada per Pentitat membre del Consell Municipal a la que pertanyés la
persona inicialment tríada, i ni tan sols pel propi Consell Municipal. En el Reglament ja es
preveu un tractament específic per al cas de vacant de la persona representant del Consell
Municipal, per garantir en tot moment la seva preséncia, peró el que no está previst, tampoc a
"Ordenanca, és la lliure designació pel Consell Municipal o d' alguna de les entitats en ell
integrades de cap membre del Comite.
Per altra banda, no és cert que, en les abséncies temporals de la persona membre del Comité
representant

del

Consell

Municipal,

una

altra

persona

membre

del

Comité

en

qui

el

representant delegui el vot exerceixi funcions de representació del Consell, perque el fet de fer
constar el vot de la persona representant del Consell en el sí del Comité, per abséncia temporal
d' aquesta, no converteix al qui ha rebut la delegació de vot (amb el sentit que la persona
delegant indiqui) en un representant del Consell, ni en cap cas n' exercita la representació, sinó
que simplement transmet el sentit del vot d' aquest representant del Consell Municipal en la
sessió concreta del Comite,

4)

Esmena de Papartat 2 de l' article 6

Es proposa afegir al final de 'l apartat 2 de 'l article 6 el segtent text:
"L' anterior, amb independencia de l' accés als documents de conformitat amb la legislació sobre
transparencia, accés a la informació pública

bon govern"

Es proposa desestimar Fesmena, restant el text amb la seva redacció originaria, sense l' afegit
proposat.
"2. Totes les persones membres del Comite tenen lobligació 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 Comite."
L' afegit només generaria confusió
informació pública

dubtes sobre si la legislació sobre transparéncia, accés a la

bon govern posa o no en qiestió 'l obligació de confidencialitat de les

persones membres del Comite, quan és clar que es tracta de dos ambits absolutament
diferents. Per una banda, els membres dels órgans col- legiats com el Comité tenen Tobligació
de confidencialitat d' alló que es tracti en llur sí, per tant no poden utilitzar ni la documentació ni
el coneixement que adquireixin en el desenvolupament de flur funció més enllá que per a Hur
tasca dins del propi Comite, abstenint- se de comunicar- ho a tercers. Una altra cosa totalment
diferent és la vigencia de la legislació sobre transparencia, accés a la informació pública bon
govem, que requerirá, per a Pexercici dels drets dels ciutadans

ciutadanes, que sol- licitin

l' accés a la informació pública a Fórgan municipal competent al respecte, el qual prendrá les
decisions que corresponguin d' acord amb la llei. Les persones membres del Comité no són pas
aquest órgan municipal ni per tant poden prendre decisions, expresses ní tácites, sobre 'l accés
dels ciutadans a la informació pública, ni tampoc vulnerar la confidencialitat que les afecta.

Ajuntament
de Barcelona

.:3ELCIÓ DELS SERVEIS JURÍDICS
Ref
AN
2021- 1989

Direcció Servei Drets dels Animals
Área Agenda2030Transició Digital,
Esports Coordinació Territorial Metropolitana

Revisat Conforme i A Cad Aa
En data:
?-A- 2a2]

6)

Esmena del primer parágraf de lapartat 2 de Varticie 10 (en realitat, article 11)

A lesmena es proposa que lindicat paragraf resti redactat de la manera segiient:
2.

Les convocatóries s' han de remetre als

Técnica, per ordre de la Presidencia,

a les membres del Comite per la Secretaria

han de contenir la informació sobre el dia, hora

lloc de

la celebració de la reunió, Pordre del dia establert, l' acta de la sessió anterior lo la seva
gravació

la documentació que resulti necessária per a la seva deliberació quan sigui possible".

Es proposa estimar parcialment PFesmena, de forma que el paragraf restaria redactat de la
seglient manera:
"2. Les convocatóries s' han de remetre als
Técnica, per ordre de la Presidencia,

a les membres del Comité per la Secretaria

han de contenir la informació sobre el día, hora

lloc de

la celebració de la reunió, "ordre del dia establert, acta de la sessió anterior (en el seu cas,
amb la seva gravació, sempre que el propi Comité hagi acordat expressament la
incorporació de la gravació a acta)

la documentació que resulti necessária per a la seva

deliberació quan sigui possible".
L' articie 18. 1, segon paragraf, de la Llei 40/ 2015, d' 1 d' octubre, de Régim Jurídic del Sector
Públic, permet que les sessions dels órgans col- legiats es gravin, faculta (no obliga) a que la
gravació acompanyi 'l acta de la sessió. Per tant, hom considera, d' acord amb 'l esmena, que cal
preveure aquesta possibilitat d' incorporació de la gravació a lacta (en el qual cas caldria
remetre- la juntament amb l' acta a la convocatoria de la sessió posterior), si bé cal també limitar
aquesta incorporació
tramesa de la gravació a 'l aprovació expressa en cada cas pel propi
Comité, per tal d' evitar que s' incorporin a 'l acta gravacions realitzades per decisió del Comité
únicament amb la finalitat de facilitar la redacció

aixecament de 'l acta (amb llur posterior

destrucció) i no amb la dincorporar- s' hi permanentment.

7)

Esmena de l' apartat 6 de Particle 10 (en realitat, articie 11)

A 'l esmena es proposa afegir a 'l apartat 6 de 'l article 10 (en realitat, article 11) el segúent
parágraf:
"En cas d' absencia fáctica o circumstancial d' un membre del Comite, tals com indisposició,
baixa médica, vacances, desplacaments, será substituit durant aquella o aquelles sessions per
la persona que aquest membre designi, amb el coneixement

vist plau del Comite".

Es proposa desestimar lesmena, de manera que no s' incorporaria al Reglament el text
proposat.
"6. Qualsevo! 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 l' inici de la sessió corresponent."
La raó d' aquesta desestimació radica en que, amb el sistema proposat, la composició del
Comité deixaria d' estar determinada per les autoritats municipals competents,

restaria a la

práctica en mans dels propis membres del Comite, simplement amb el vist i plau d' aquest, Aixo
comportaria la possibilitat d' alterar la composició del Comité sense seguir els procediments
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reglamentaris ni assegurar el compliment de les condicions requisits que la própia Ordenanga
estableix, a més a més d' atribuir unes funcions de nomenament dels membres a persones
órgans que no les tenen legalment atribuides.

Barcelona 7 de setembre de 2021
Maria Carmen Mate
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