
Generalitat

un de Catalunya

uu Ajuntament

7 de Barcelona

INSTANCIA GENÉRICA INSTANCIA GENÉRICA

DADES PERSONALS DATOS PERSONALES

DNIPass, Pas. /T. R
N

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials Families
Direcció General d'Acció Cívica
Comunitaria

OASF Canovelles

Data 08 NOV 2071 Hora: Q 13

Registra d'entrada 0484E/ Z 1 a Ja2

1

Nom cognoms Nombre y apellidos Nom sentit (1) Nombre sentida (1)
********

Domicili Domicilio

Població Población

********

Núm., N* piso Porta Puerta

Provincia CP.
Porno Lcalona

Correu electronic Correo electrónico Núm. d'expedient 7 N* de
expedionts 4 7/2021

En representació de En representación de DNI NIFPass, Pas. /T.R
patrona Fundació Barcelona 200 en representació Ass, Libera **********

Qui subscriu formula sol-licitud a "Excma. Sra, Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Barcelona en els termes segients
Quien suscribe formula solicitud a la Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Barcelona en los términos siguientes

EXPOSICIÓ DE FETS RAONS EXPOSICIÓN DE HECHOS Y RAZONES

Que en data 22/09 s'ha posat a informació pública el Reglament de funcionament del Comite

cientific d'ética en relació al Zoo de Barcelona.

Que en document adjunt consten les al-egacions al text del Reglament en temps forma

PETICIÓ PETICIÓN

Que s'estimin les al-legacions al reglament num. exp. 17/2021 i es notifiqui la seva estimació

o desestimació motivada, en aquesta darrera posibilitat a l'adrega d' email

N

DOCUMENTS APORTATS DOCUMENTOS APORTADOS

Allegacions (10

La persona sol-icitant consenteix el tractament de dades que consta al final d'aquesta instancia La persona el de datos que
consta al final de esta instancia (1)

Signatura Firma Lloc data de la sol-licitud Lugar y fecha de la solicitud

1/41/2024

(1) D'acord amb el decret de I'Alcaldia de data 22 d'octubre de 2020, vosté té dret a seu nom sentit onom que es correspongui amb el génere amb qué
S'identifica, quan aquest sigui diferent del que consta en el seu document d'identificació oficial. Les condicions els efectes d'utilització per part dels órgans iserveis
municipats se circumseriuen a les actuacions que no formin part d'un procediment administratiu o que no tinguin implicacions jurídiques de carácter oficial. Si la
persona és menor de d'edat, cal adjuntar document signat del seu o de la seva representant legal en el qual hi consti el consentiment d'aquest o aquesta per al trac-
tament de les. dades de carácter personal de la persona menor d'edat sol-licitant,
De acuerdo con el decreto de la Alcaldia de fecha 22 de octubre de 2020, usted tiene derecho a indicar su nombre sentido o nombre que se corresponda con el género
con el que se identifica, cuando este sea diferente del que consta en su documento de oficial, Las c y efectos de utilización por parte de los
órganos y servicios municipales se circunscriben a las actuaciones que no formen parte de un procedimiento administrativo o que no tengan implicaciones jurídicas de
carácter oficial, Si la persona es menor de edad, debe anjuntar documento firmado por su representante legal en el que conste el consentimiento de este o esta para
el tratamiento de los datos de carácter personal de la persona menor de edad solicitante,

D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la fihalitat de fer
constar la recepció de la vostra petició (tractament 0246 Registre General). Aquesta finalitat está legitimada en els articles 16 de la Llei 39/2015 41 de la Llei
26/2010. Les vostres dades només seran cedides al Departament Municipal que hagi de gestionar la vestra petició. Entre altres drets, podeu accedir a les vostres
dades, rectificar-les suprimir-les, Podeu consultar informació addicional sobre el tractament la protecció de des b fwww,ben r dade:De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos de que sus datos p n serán Af li de Barcelona con el fín de hacerconstar la recepción de su petición RMm 0246 General), que está legitimada en los er T'E'de la Ley 39/2015 y 41 de la Ley 26/0010.
Sus datos solo serán cedidos al Depar que deba su petición. Tiene derecho a accede, rectificar y suprimir sus datos, sin perjuicio de otros
derechos sobre los mismos, Puede consultar información adicional sobre este tratamiento y protección de datos en www.bcn

Doc.original signat per Document electrónic garantit amb signatura electrónica. Podeu verificar la integritat
Serveis Administració d'aquest document a l'adrega web csv.gencat.cat
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Generalitat

(UN de Catalunya

Excma. Sra. Alcaldessa-Presidenta

de l'Ajuntament de Barcelona

Expedient 17/2024

Tramitació del Reglament de funcionament del Comite Científic dÉtica de

rAjuntament de Barcelona en relació al zoo de Barcelona

INFORMACIÓ PÚBLICA

Aprovació inicial del Reglament de funcionament del Comite Científic d'Ética en

relació al Zoo de Barcelona

********, DNI ***********, en la seva qualitat de membre del Patronat de
la Fundació Barcelona Zoo, segons acord del Consell Municipal de Convivéncia,

Defensa Protecció dels animals d'11 de juliol de 2017, en tant que' representant de

l'Associació Animalista Libera! davant aquest organisme comparec 1

EXPOSA

Que en temps forma dins el tramit d'informació pública del Reglament del Comité

Científic Ética del Zoo de Barcelona, formulo les seguents

AL:LEGACIONS

1. Primera al-legació

Article 2. Funcions del Comite Científic d' Ética

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

Comite:

a) Emetre dictámens sobre la situació dels animalsdel Zoo de Barcelona per a llur
derivació

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

reproducció en captivitat

c) Elaborar dictamens per a aprovació de projectes d' habitat d' especie; vetllar per

llur correcta aplicació,

2. Així mateix, órgan municipal executiu del qual depengui el Comité pot encarregar- li

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

conservació, reintroducció benestar animal.

3. Les funcions del Comite s' han de realitzar mitiangant I' emissió de dictamens sobre

matéries de la seva competéncia. 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 z 00 per part dels membres del Comité

que ho sol-licitin.

Justificació
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Generalitat

(UN de Catalunya

cuidadors, cónservadors, o la mateixa direcció del zoo, interferint sense voler en la

seva objectivitat. Una questió diferent és que el Comité pugui visitar les instal-lacions

del zoo les vegades que consideri oportunes, en el marc de les seves deliberacions.

Per altra banda, donada la complexitat de les deliberacions d'aquest Comite, és

important recollir a lacta no només els acords sinó també els punts de discussió

discrepancia. Donada la seva composició multidisciplinar, en la que conflueixen els

aspectes científics étics, les posicions divergents serviran per a futures reflexions

enriquiran el debat. Si-només s'inclouen els acords es perdran precisament aquelles

aportacions que potser destaquen els aspectes més controvertits essencials de les

deliberacions.

9. Novena al-egació

Article 12. Tramitació de les sol-licituds d' informació dels dictamens del Comité

2. Els dictamens emesos pel Comité han de ser remesos per la Presidencia del Comité

a la Tinencia d' Alcaldia competent en materia de protecció dels animals. i+2-a

Direccióo-del-Zoo de-BBarcelona-

Justificació

El Comité és un órgan consultiu de l'Ajuntament i, per tant, no ha d'enviar cap

dictamen ni cap altre informe al zoo de Barcelona. Al contrari, per garantir 'actuació

independent del Comite en relació a les activitats del zoo sobre les quals ha de fer les

seves deliberacions, la única relació que s'hi pot establir és aquella per la qual el

Comité demana informació al zoo de Barcelona.

10. Desena al:legació

Disposició transitoria única. Continuitat en el cárrec dels de les membres del
Comite Científic d' Ética del Zoo de Barcelona nomenats amb anterioritat a

Paprovació d' aquest Reglament

Comentar:

En relació a aquesta DT, cal recordar que el Decret esmentat hauria está sent objecte

de revisió d'ofici per tal de declarar-lo nul, segons la petició efectuada en aquest sentit

al mes de maig de 2021.

Per l'exposat,

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 al:-legacions.

ÉS el que

Doc.original signat per:
Serveis Administració

[ml]; Electrónica Generalitat de
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Servei facilitat per:

Rebut dels registres electrònics

Objecte d'entrega
Tràmit Tramesa genèrica

Posada a disposició 2021-11-08T09:36:02.000+01:00

Referència TGEN0001

Identificador tràmit 8255345

Registre de sortida
Ens / Organisme S0811001G - Departament de Drets Socials

Número 9033/58153/2021

Data 2021-11-08T09:36:02.000+01:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=9612050006&id=7519957

Registre d'entrada
Ens / Organisme P0801900B - Ajuntament de Barcelona

Número 1-2021-0433075-2

Data 2021-11-08T09:36:03.000+01:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=801930008&id=7519957

Aquest és el rebut electrònic que acredita la presentació de la sol·licitud, escrit o document en el registre electrònic de l'ens o organisme
indicat. És un document electrònic signat que conté la data i hora i número de registre de la sortida de l'ens origen i la data i hora i número
de registre d'entrada de l'ens destí. Conserveu-lo en format electrònic com a rebut acreditatiu de la transacció.
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Premeu aquí per veure les normes d’emplenament i presentació

V 6.5
Departament de Drets Socials
Tramesa genèrica

Núm Exp.:

Tramesa genèrica

On va adreçada

Ajuntament de Barcelona

Motiu

Assumpte (descriviu breument l'àmbit al que pertany la documentació que trameteu o si ho sabeu la unitat destinatària, per
ex: ajuts i beques, llicències d'obres...)

Sol·licitud per presentar al·legacions en relació al Reglament de funcionament del Comitè 
científic i d'ètica del Zoo de Barcelona

Exposo
Sol·licitud per presentar al·legacions en relació al Reglament de funcionament del Comitè 
científic i d'ètica del Zoo de Barcelona

Sol·licito
Admetre a tràmit

Tipus tramesa

Tramitació interadministrativa entre AAPP catalanes

Documentació registrada destinada a altres AAPP catalanes

Data de registre

08/11/2021
HH

09 :
mm

13 :
ss

06
Número de registre

0464/2791/2021



Tramesa genérica

Dades de l'interessat

DQ Persona física

Persona jurídica/organisme

Nom Primer cognom

********

Nom sentit

Document identificatiu

NIF

Departament de Drets Socials

90

Segon cognom

********

Número de document identificatiu

**********

Canal preferent de notificació Fora Catalunya

Adreca electrónica habilitada No

Adreca electrónica habilitada

Telefon de contacte Correu electrónic de contacte

Observacions de linteressat

Dades del representant

Persona física

Persona jurídica/organisme

Informació complementaria

Referéncia externa Tipus de transport d'entrada Núm. Transport

Observacions

Documentació adjunta a l'assentament (annexa en aquest formulari i/o tramesa a posteriori)

Documentació en format electrónic aportada a aquest formulari

0464-2791-2021-E-CA-1-principal.pdf Elimina Mostra

Validesa Observacions
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Tramesa genérica

Departament de Drets Socials

0464-2791-2021-E-CA-3-Allegacions.pdf Elimina Mostra

Validesa Observacions

Documentació en format electrónic que es tramet mitjangant una URL de descárrega

URL de la documentació

Observacions 00

Documentació que es tramet a posteriori en format no digitalitzable

Descripció documentació

Notes:

Pes máxim formats admesos
La mida máxima per fitxer és de 5 Mb, amb un máxim total de 10 MB. Els tipus de fitxers admesos són els segients:'ipg, jpeg,

odt, opd, ods, odg, docx, doc, xIsx, xls, pptx, ppt, pdf, png, rtf, svg, tiff, txt, xsig, gif.

URL de descarrega del document
Es recomana utilitzar aquesta opció quan el document a adjuntar pesi més de 5MB, sempre iquan el vostre organisme disposi
d'un servei de descaárrega de documents que sigui accessible per part de l'ens receptor.

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrónic de l'ens destí heu de saber que:

Si la petició que presenteu es correspon amb la sol-licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'órgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se valida aquesta presentació.

Signatura

**************** Signat digitalment per
**************** DNI ****************

DNI
Data: 2021.11.08

(SIG) 09:35:42 +01'00'

Modifica Envia Imprimeix
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Premeu aquí per veure les normes d’emplenament i presentació

V 6.5
Departament de Drets Socials
Tramesa genèrica

Núm Exp.:

Tramesa genèrica

On va adreçada

Ajuntament de Barcelona

Motiu

Assumpte (descriviu breument l'àmbit al que pertany la documentació que trameteu o si ho sabeu la unitat destinatària, per 
ex: ajuts i beques, llicències d'obres...)

Sol·licitud per presentar al·legacions en relació al Reglament de funcionament del Comitè 
científic i d'ètica del Zoo de Barcelona

Exposo
Sol·licitud per presentar al·legacions en relació al Reglament de funcionament del Comitè 
científic i d'ètica del Zoo de Barcelona

Sol·licito
Admetre a tràmit

Tipus tramesa

Tramitació interadministrativa entre AAPP catalanes

Documentació registrada destinada a altres AAPP catalanes

Data de registre

08/11/2021
HH

09 :
mm

13 :
ss

06
Número de registre

0464/2791/2021



Tramesa genérica

Departament de Drets Socials

Dades de l'interessat

DQ Persona física

Persona jurídica/organisme

Nom Primer cognom Segon cognom

********

Nom sentit

Document identificatiu Número de document identificatiu

NIF **********

Canal preferent de notificació Fora Catalunya

Adreca electrónica habilitada No

Adreca electrónica habilitada

Telefon de contacte Correu electrónic de contacte

Observacions de linteressat

Dades del representant

Persona física

Persona jurídica/organisme

Informació complementaria

Referéncia externa Tipus de transport d'entrada Núm. Transport

Observacions

Documentació adjunta a l'assentament (annexa en aquest formulari i/o tramesa a posteriori)

Documentació en format electrónic aportada a aquest formulari

0464-2791-2021-E-CA-1-principal.pdfValidesa



Tramesa genérica

Departament de Drets Socials

0464-2791-2021-E-CA-3-Allegacions.pdf

Validesa Observacions

Documentació en format electrónic que es tramet mitjangant una URL de descárrega

URL de la documentació

Observacions

Documentació que es tramet a posteriori en format no digitalitzable

Descripció documentació

Notes:

Pes máxim formats admesos
La mida máxima per fitxer és de 5 Mb, amb un máxim total de 10 MB. Els tipus de fitxers admesos són els segients:'ipg, jpeg,

odt, opd, ods, odg, docx, doc, xIsx, xls, pptx, ppt, pdf, png, rtf, svg, tiff, txt, xslg, gif.

URL de descarrega del document
Es recomana utilitzar aquesta opció quan el document a adjuntar pesi més de 5MB, sempre quan el vostre organisme disposi
d'un servei de descaárrega de documents que sigui accessible per part de l'ens receptor.

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrónic de l'ens destí heu de saber que:

Si la petició que presenteu es correspon amb la sol-licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins
EACAT, l'órgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se valida aquesta presentació.

Signatura

**************** Signat digitalment per
**************** DNI ****************

DNI 393796955 (SIG)
393796955 Data: 2021.11.08

09:35:42 +01'00'


