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EL QUE SUBSCRIU formula sol-licitud a Excma. Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de

Barcelona, en els termes segúents:

PETICIÓ

Trámit Generic de Registre Electrónic

DADES DE LA SOL.LICITUD

ASSUMPTE:

Al-legacions al nou Reglament de funcionament del comite científic d'ética de l'Ajuntament de Barcelona

en relació al zoo de Barcelona

EXPOSICIÓ DE FETS RAONS:

La Comissió de presidencia, drets de ciutadania, participació seguretat prevenció va acordar sotmetre el

Reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en qué es podran

presentar les al:-legacions que es considerin oportunes al nou Reglament, tal com disposa larticle 178.1

del Text refós de la Llei municipal de régim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28

dabril, larticie 112 del Reglament orgánic municipal de Ajuntament de Barcelona.

PETICIÓ:

Que tenint per presentat l'escrit adjunt en temps i forma, sadmeti a trámit.
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Rebutjada

DOCUMENTS APORTATS

T400i01 Document 1

Hash VB1C2DE8baxkTaL++5In130QUíg=



AL'AJUNTAMENT DE BARCELONA

AL:LEGACIONS

al Reglament de funcionament del comite científic d'ética de Ajuntament de

Barcelona en relació al Zoo de Barcelona

Jo, Josep Maria Carrera Alpuente, amb DNI núm. ***********, en nom

representació de la LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL

(DEPANA), amb NIF núm. 658459280, domicili a efectes de notificacions a

Carrer (Barcelona), telefon de contacte

adrega electrónica info(odepana.org,

DIC

1. Primera

Article 2. Funcions del Comite Científic d' Ética

1. D' acord amb I' Ordenanca de protecció, tinenga venda d' animals, són funcions del

Comite:

a) Emetre dictamens sobre la situació dels animals del Zoo de Barcelona per a llur

derivació.

b) Vetllar per la correcta aplicació dels criteris en que es pugui produir la cria o

reproducció en captivitat.

e) Elaborar dictamens per a aprovació de projectes d'habitat, d'especie vetllar per

llur correcta aplicació.

2. Així mateix, organ municipal executiu del qual depengui el Comite pot encarregar- li

també l' emissió d' altres informes o dictamens en materia de la seva expertesa sobre

conservació, reintroducció benestar animal.

3. Les funcions del Comite s' han de realitzar mitjangant l'emissió de dictamens sobre

mateéries de la seva competencia. Per a la seva elaboració pot sol-licitar al Zoo de

Barcelona les dades informacions que resultin necessáries per vetllar per la correcta

aplicació dels seus propis dictamens dels criteris que se'n derivin, així com de les

visites presencials a les instal -lacions del zoo per part dels membres del Comité

que ho sol-licitin.

Justificació

La fase de reintroducció gaudeix d'autonomia sentit propi, essent una questió

rellevant pel compliment de Ordenanga en concret per l'exit dels projectes d'habitat i

despecie (art. 33 ten.

Les visites a les instal-lacions, guiades per técnics del zoo, suposen una millora per

complir amb les funcions atribuides al Comite les altres contingudes en aquest article.

2. Segona

















SOL LICITEM: Que tenint per presentat aquest escrit en temps forma, s'admeti a

tramit.

A Barcelona, 26 d'octubre del 2021.

Signat,

Firmado
digitalmente por

JOSE MARIA ********** JOSE

MARIA CARRERA

CARRERA (R: (R:G58459280)

Fecha: 2021.10.26
G58459280) 12:06:36 +02'00'

Josep Maria Carrera Alpuente

President

Lliga per a la defensa del patrimoni natural (DEPANA)


