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INFORME RELATIU A LES AL.LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERIODED'INFORMACIÓ

PÚBLICA AL PROJECTE NORMATIU DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL COMITÉ

CIENTÍFIC l 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 data 10 de juny de 2021 va provar el projecte normatiu del Reglament de

Funcionament del Comite Científic d'Ética en relació al Zoo de Barcelona.

En data de 18 de juny de 2021 va ser notificat a tots els grups municipals del consistori acord

daprovació, atorgant-los, de conformitat amb Tarticle 111 ss del Reglament Organic 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).

La Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació Seguretat Prevenció en sessió de 15

de setembre de 2021 va aprovar inicialment el Reglament de Funcionament del Comité Científic d'Ética

en relació al Zoo de Barcelona. En data 22 de setembre de 2021 es va publicar al BOPB lanunci

d'aprovació inicial de esmentat reglament es va obrir un període d'informació pública de trenta dies

hábils per a la presentació d'al-legacions al text aprovat. Dintre del termini legalment establert, segons el

certificat emes per Secretaria General de data 12 de novembre de 2021, consten presentats set escrits

dal-legacions.

Tal i com queda acreditat al certificat de Secretaria General, s'han presentat un total de set escrits

d'al-legacions, segons el seguent detall:

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

Sr. José Maria Carrera Alpuente, en representació de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni

Natural (DEPANA)

Sra. **************, en representació de l'Associació Animalista Libera!

Sra. *******************, en el seu propi nom representació

Sra. *******************, en el seu propi nom representació, que va presentar tres instáancies

el mateix dia amb el mateix contingut, per la qual cosa es tractaran aquí com una sola

al-legació.

Els escritsd'al-legacions presentats per part de les Sres. **************, *******************

tenen exactament el mateix contingut (Introdueixen 10 al-legacions al text del reglament amb la

mateixa redacció la mateixa justificació). Pel que fa a lescrit d'al-legacions presentat per part del Sr.

José María Carrera Alpuente, que conté 9 al-legacions, les quals són las mateixes amb el mateix

contingut que les 9 al:legacions primeres dels escrits presentats per les Sres. **************, *******************

per la qual cosa les 9 primeres cadascuna al-legacions dels quatre escrits

es tractaran conjuntament en aquest informe, 1lal-legació decima dels escrits presentats per les Sres,

**************, ******************* ******************* es tractara també conjuntament.

Il.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS

2.1. Al-legacions formulades pel GRUP MUNICIPAL de PARTIT POPULAR de CATALUNYA

El Grup Municipal de Partit Popular de Catalunya presenta les seguients esmenes.

1) Allegació de Papartat 5 de Particle 4
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L’al·legació proposa afegir al final del segon paràgraf de l’apartat el següent incís: 
 
“En el termini màxim d’un mes des del cessament” 
 
Es proposa desestimar l’al·legació, mantenint-se el text del paràgraf de la següent manera: 
 
“En cas de cessament de la persona membre del Comitè en la seva condició de representant del Consell 
Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, l’Ajuntament ha de proveir el nomenament 
d’un nou representant d’aquest Consell en substitució de qui ha cessat.” 
 
Es justifica la desestimació de l’al·legació en que el termini d’un mes pot resultar totalment insuficient per 
efectuar tots els tràmits per al nomenament d’un nou membre del Comitè representant del Consell 
Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, atesos tots els tràmits que cal seguir en 
aquest cas, més prolixos que per a la resta de membres del Comitè.  
 
El representant del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals en el sí del 
Comitè ja té un tractament especial, doncs es preveu específicament que, en cas de cessament d’aquest 
membre del Comitè, l’Ajuntament proveeixi al nomenament del seu substitut, a diferència del que passa 
amb la resta de membres del Comitè, per als quals només està prevista la realització de nous 
nomenaments substitutoris, amb caràcter obligatori, en el supòsit de que el nombre de membres resti 
reduït a menys del mínim establert a l’article 3 (tal com preveu l’article 4.3). Per tant, està assegurat que 
la plaça en qüestió no restarà vacant un temps indeterminat i perllongat, però posar un límit temporal tan 
breu a tot el procés de designació i nomenament sembla poc convenient, davant del risc probable de que 
s’incomplís. 
 

2) Al·legació de l’apartat 2 de l’article 4 
 
L’al·legació proposa afegir al final de l’apartat la següent frase: 
 
“... que han de complir amb els requisits previstos a l’apartat 1 de l’article 3” 
 
Es proposa desestimar l’al·legació, mantenint-se el text de l’apartat de la següent manera: 
 
“En qualsevol moment, mentre no se superi el nombre màxim establert a l’article 3, l’Ajuntament pot 
nomenar noves persones membres del Comitè, d’acord amb el procediment descrit a l’apartat 1”. 
 
Es justifica la desestimació de l’al·legació en que resulta innecessària i redundant, perquè si l’article 3 
estableix els requisits dels membres del Comitè, i l’article 4.2 només permet el nomenament de nous 
membres sempre que no es superi el màxim establert, això implica que els nous membres també han de 
complir els requisits establerts a l’article 3 per a tots els membres del Comitè, sigui quin sigui el moment 
de llur nomenament. 
 

3) Al·legació de l’apartat 1 de l’article 5 
 
L’al·legació proposa afegir al final de l’apartat la següent frase: 
 
“En aquest cas, s’hauran de crear documents amb indicadors objectius que justifiquin el cessament”. 
 
Es proposa estimar parcialment l’al·legació, restant el text de l’apartat de la següent manera: 
 
“Els i les membres del Comitè cessen per expiració de llur mandat, per dimissió o per concórrer alguna 
causa legal que els impedeixi el desenvolupament de les seves atribucions. També poden ser cessats 
per decisió motivada de qui els hagués nomenat, en cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions 
com a membre del Comitè”. 
 
Es justifica l’estimació parcial de l’al·legació en que, si bé no sembla pràctic establir catàlegs de 
possibles incompliments de les obligacions del membres del Comitè, que en cap cas podrien ser 
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exhaustius, sí que convé explicitar la necessitat de motivació de la resolució que eventualment els 
cessés, malgrat que com tot acte administratiu limitatiu de drets dels particulars hauria de ser motivat en 
virtut de la legislació administrativa general. 
 

4) Al·legació de l’apartat 1 de l’article 6 
 
L’al·legació proposa afegir dos paràgrafs al text actual de l’apartat 1 de l’article 6, amb el següent 
contingut: 
 

a) “En el cas de no assistir a dues reunions seguides sense causa justificada, es procedirà a la 
valoració de cessament o no d’aquest membre i s’emetrà un informe al respecte. 

b) En qualsevol moment es pot precisar la visita dels membres del comitè al Zoo per tal de poder 
tractar algun tema sobrevingut en relació a les seves funcions i especialment quan l’animal pugui 
estar en situació de vulnerabilitat o urgència” 

 
Hom tractarà per separat ambdós paràgrafs, en implicar en realitat dues esmenes diferents. 
 
Pel que fa al primer paràgraf, es proposa desestimar l’al·legació, perquè la manca d’assistència és un 
dels possibles incompliments d’obligacions dels membres del Comitè, sense que calgui que tingui un 
tractament específic, més enllà de l’exigència de motivació de l’eventual decisió de cessament, que ja 
s’ha introduït en virtut de l’al·legació 3). 
 
Pel que fa al segon paràgraf, es proposa estimar parcialment l’al·legació, tot modificant l’apartat 3 de 
l’article 2, que restaria amb la següent redacció: 
 
“Les funcions del Comitè s’han de realitzar mitjançant l’emissió de dictàmens sobre matèries de la seva 
competència. Per a la seva elaboració pot sol·licitar al Zoo de Barcelona les dades, informacions i 
visites presencials a les seves instal·lacions que resultin necessàries per vetllar per la correcta 
aplicació dels seus propis dictàmens i dels criteris que se’n derivin”. 
 
La raó de l’estimació parcial rau en la conveniència de descriure, entre els mecanismes d’informació que 
pot precisar i demanar el Comitè, també les visites presencials a les instal·lacions del Zoo de Barcelona, 
restant així cobert l’objectiu de l’al·legació.  
 
De tota manera, no es modifica l’article 6.1, doncs sembla més adient incloure la previsió de les visites 
del Comitè al Zoo dintre de la regulació de les seves funcions, i no en tractar de les obligacions dels i de 
les membres del Comitè 
 

5) Al·legació de l’apartat 4 de l’article 6 
 
L’Al·legació proposa afegir al final de l’apartat la següent frase: 
 
“... així com els principis generals del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Es proposa estimar l’al·legació, de manera que l’apartat 4 de l’article 6 restaria amb la següent 
redacció: 
 
“Totes les persones membres del Comitè tenen l’obligació de complir i respectar els principis de 
tolerància, igualtat, no discriminació i respecte, així com els principis rectors de l’activitat municipal, 
establerts en el capítol 2 del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel 
Plenari del Consell Municipal en data 30-06-2017, en el desenvolupament de les seves funcions.” 
 
 
La raó de l’estimació de l’al·legació és que el Codi Ètic i de Conducta és una normativa que resulta 
aplicable a tot l’Ajuntament i a tots els seus òrgans, tractant-se dels valors i principis ètics i de bon govern 
que han de ser presents i informar tota actuació municipal i regulant les normes de conducta que 
necessàriament han d'observar les persones a les què li és d'aplicació l’esmentat Codi entenem que 
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estimació de lesmena reforga el compliment d'aquest Codi Étic de Conducta per tots els les membres

del Comite.

6) Allegació a l'apartat 1 de Particle 8

VArlegació proposa afegir al final de lapartat la segúent frase:

després darribar a un consens amb els membres del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo".

Es proposa desestimar lal-legació, de manera que lapartat 1 de l'article 8 restaria amb el mateix

redactat:

"La Presidencia del Comité correspon a la persona que designi la tinéncia d'Alcaldia o la regidoria

competent en materia de protecció dels animals d'entre les seves persones membres".

La raó de la desestimació és que el consens dels patrons de la Fundació Barcelona Zoo ja es té en

compte a l'hora de proposar designar els membres del Comite, per tant també la persona que

posteriorment será designada per a la Presidencia que, per tant, ha recollit el consens de la Fundació.

No obstant, convé preservar, dintre d'aquest ambit, la discrecionalitat de la Tinenga d'Alcaldia a l'hora de

designar qui ha d'ocupar la presidencia, en tractar-se d'una figura que, a més de generar consensos, ha

de ser capac de gestionar dirigir adequadament el treball del Comite.

7) Al-legació a apartat 9 de l'article 11

Vallegació proposa substituir el redactat inicial de lincís final de lapartat pel seguent:

"El sentit del vot de tots els les membres del comité haura de constar en acta".

Es proposa estimar lal-legació, si bé fins tot ampliant el seu contingut objecte, per tal d'estimar

també una al-legació d'altres al-legants, de forma que el redactat de l'apartat 9 de larticle 11 restara de

la seguent forma:

"Els acords del Comité s'han d'adoptar, preferentment, per consens, o, si alx0 no fos possible, per

majoria simple de les persones membres presents representades a la reunió. A lacta s"ha de reflectir

el sentit del vot de cada assistent i, si així ho sol-liciten les persones que votin en contra o

s"abstinguin, les motivacions dels seus vots, en els termes legalment previstos".

La proposta d'estimació de l'al-legació es justifica en que, conforme als articles 18 19 de la Llei 40/2015,

d1 doctubre, de Régim Jurídic del Sector Públic, les actes han de reflectir el sentit dels vots els

discrepants o els qui s'abstinguin tenen dret a que constin els motius dels seus vots en elles.

2.2. Esmenes comunes formulades per les senyores ************** (en representació de

PAssociació Animalista Libera!), ******************* el Sr. José María

Carrera Alpuente (en representació de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA))

Les indicades persones, en llurs respectives representacions, han presentat les segúents esmenes

comunes:

1) Al-legació dels apartats 2 3 de article 2

ral-legació proposa afegir determinats fragments als apartats 2 1 3 de rarticle 2, del segient tenor:

2. Així mateix, lórgan municipal executiu del qual depengi el Comite pot encarregar-li també lemissió

daltres informes o dictamens en materia de la seva expertesa sobre conservació, reintroducció i

benestar animal.
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3. Les funcions del Comitè s’han de realitzar mitjançant l’emissió de dictàmens sobre matèries de la seva 
competència. Per a la seva elaboració pot sol·licitar al Zoo de Barcelona les dades i informacions que 
resultin necessàries per vetllar per la correcta aplicació dels seus propis dictàmens i dels criteris que se’n 
derivin, així com de les visites presencials a les instal·lacions del zoo per part dels membres del 
Comitè que ho sol·licitin”. 
 
Respecte de la primera al·legació, a l’apartat 2, es proposa desestimar-la, deixant el text del precepte 
en la seva versió actual: 
 
“2. Així mateix, l’òrgan municipal executiu del qual depengi el Comitè pot encarregar-li també l’emissió 
d’altres informes o dictàmens en matèria de la seva expertesa sobre conservació i benestar animal.” 
 
La raó de la desestimació és que la reintroducció és només un aspecte específic del concepte genèric de 
conservació, per la qual cosa ja està incorporada dintre de l’àmbit de possibles dictàmens amb l’ús del 
terme conservació. 
 
Contràriament, respecte de la segona al·legació, es proposa estimar-la parcialment, en congruència 
també amb l’estimació parcial de l’al·legació 4 del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, restant 
el següent redactat de l’apartat 3 de l’article 2: 
 
“Les funcions del Comitè s’han de realitzar mitjançant l’emissió de dictàmens sobre matèries de la seva 
competència. Per a la seva elaboració pot sol·licitar al Zoo de Barcelona les dades, informacions i 
visites presencials a les seves instal·lacions que resultin necessàries per vetllar per la correcta 
aplicació dels seus propis dictàmens i dels criteris que se’n derivin”. 
 
La raó de l’estimació parcial rau en la conveniència de descriure, entre els mecanismes d’informació que 
pot precisar i demanar el Comitè, també les visites presencials a les instal·lacions del Zoo de Barcelona, 
però sense acceptar les visites dels i de les membres del Comitè decidides individualment per ells, sinó a 
través i en el sí del propi Comitè. 
 

2) Al·legació dels apartats 1 i 2 (segon paràgraf) de l’article 3 
 
Aquesta al·legació té un triple contingut, doncs proposa modificar (amb supressions i afegits) el text dels 
dos apartats (i quant al primer, en dos aspectes concrets), amb continguts i finalitats diferents, de la 
següent manera: 
 
“1. El Comitè està format per un mínim d’onze i un màxim de quinze membres independents, tots ells 
persones expertes en els àmbits científic i de l’ètica animal, en una proporció equilibrada entre els 
dos àmbits. La seva composició haurà d’incloure a persones d’àmplia experiència i coneixements 
científics sobre recerca, conservació, benestar animal, gestió de la biodiversitat i sobre ètica animal, 
amb vocació multidisciplinària. Una de les persones membres ho és en representació del Consell 
Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. 
 
2. La Presidència del Comitè pot convidar a assistir a alguna de les seves sessions a altres persones que 
es consideri que poden fer aportacions d’interès per raó de llur especialització i experiència específica en 
alguna matèria concreta a tractar en una reunió determinada. Qualsevol membres del Comitè pot 
formular una proposta d’invitació, que ha de ser tramesa amb antelació suficient, amb una explicació 
escrita dels motius que la justifiquin, a la Presidència. Les persones convidades resten sotmeses a les 
mateixes obligacions de confidencialitat que les pròpies persones membres del Comitè, i així se les ha 
d’informar per part de la Secretaria”. 
 
Pel que fa a la primera al·legació de l’apartat 1, es proposa desestimar-la, sense incorporar les 
modificacions proposades al text original. 
 
La raó d’aquesta desestimació és la mateixa que dugué a la desestimació d’una al·legació similar 
formulada anteriorment pel Grup Municipal de Junts per Catalunya. En definitiva, l’al·legació pretén 
distingir entre persones membres del Comitè per llur formació científica i altres que simplement siguin 
expertes en ètica animal, però sense exigència de formació científica al respecte, quan l’ètica animal 
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també és una disciplina científica i acadèmica, com es reconeix en la pròpia al·legació. El que cal 
perseguir, en definitiva, és que tots els membres del Comitè gaudeixin d’una excel·lència en formació 
científica en alguna de les diverses matèries sobre les que s’hauran de pronunciar, tot descartant que en 
formin part persones que simplement siguin expertes en ètica animal però sense gaudir de cap formació 
suficient a nivell científic i acadèmic, tot recordant que el terme “científic” s’empra en el sentit ampli, no 
restringit a les ciències naturals o aplicades, sinó a tot coneixement acadèmic que segueixi el mètode 
científic (incloses, per exemple, les diverses ciències socials). 
 
Pel que fa a la segona al·legació de l’apartat 1, es proposa estimar-la parcialment, només en el sentit 
d’afegir a la indicació “i en els ecosistemes naturals”, cobrint així tots els àmbits d’expertesa desitjables 
en la composició del Comitè. 
 
Finalment, pel que fa a l’al·legació de l’apartat 2, segon paràgraf, hom proposa desestimar-la, tot 
mantenint el text originari, atès que hom considera que la Secretaria Tècnica és l’òrgan operatiu del 
Comitè, tenint molta més lògica encarregar-li a ella la tasca de recollida i tramitació de les propostes del 
membres, i reservant a la Presidència la decisió final al respecte. 
 
En definitiva, doncs, el text del precepte restaria de la següent manera: 
 
“1. El Comitè està format per un mínim d’onze i un màxim de quinze membres independents, tots ells 
persones d’àmplia experiència i coneixements científics sobre recerca, conservació i gestió de la 
biodiversitat i sobre ètica i benestar animal i llur gestió en parcs zoològics i en els ecosistemes 
naturals, amb vocació multidisciplinària. Una de les persones membres ho és en representació del 
Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. 
 
2. La Presidència del Comitè pot convidar a assistir a alguna de les seves sessions a altres persones que 
es consideri que poden fer aportacions d’interès per raó de llur especialització i experiència específica en 
alguna matèria concreta a tractar en una reunió determinada. Qualsevol membre del Comitè por formular 
una proposta d’invitació, que ha de ser tramesa amb antelació suficient a la Secretaria Tècnica del 
Comitè, amb una explicació escrita dels motius que la justifiquin, la qual ha de ser resolta per la 
Presidència. Les persones convidades resten sotmeses a les mateixes obligacions de confidencialitat 
que les pròpies persones membres del Comitè, i així se les ha d’informar per part de la Secretaria”. 
 

3) Al·legació de l’apartat 5 de l’article 4 
 
l’al·legació proposa afegir al final del segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 4 el següent redactat: 
 
“..., qui serà designat o escollit seguint el procediment establert per aquest Consell”. 
 
Es proposa desestimar l’al·legació, de manera que el text del precepte resta inalterat: 
 
“En cas de cessament de la persona membre del Comitè en la seva condició de representant del Consell 
Municipal de Convivència, defensa i Protecció dels Animals, l’Ajuntament ha de proveir el nomenament 
d’un nou representant d’aquest Consell en substitució de qui ha cessat”. 
 
La raó de la desestimació radica en que la determinació del procediment pel qual el Consell indicat 
realitza una nominació (que no nomenament) d’un representant seu en el Comitè no és matèria d’aquest 
reglament, sinó del propi Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, i també en 
que el sistema de proposta i nomenament de tots els membres del Comitè, inclòs el representant del 
Consell indicat, és el previst a l’article 4, apartat 1, d’aquest reglament, mentre que l’al·legació semblaria 
suggerir l’existència d’un procediment especial i diferent per la proposta i nomenament del membre del 
Comitè representant del Consell indicat, mentre que, independentment del procediment de nominació en 
el sí del Consell, el seu representant haurà de seguir el mateix procediment de proposta i nomenament 
com a membre del Comitè, inclosa l’anàlisi de les seves qualificacions científiques i el consens en el sí 
del Patronat de la Fundació, que la resta de membres del Comitè. 
 

4) Al·legació dels apartats 1 i 2 de l’article 5 
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Aquesta al·legació inclou també un doble aspecte. En primer lloc, s’afegeix com un exemple de causa de 
cessament el fet de la manca d’independència dels membres del Comitè, i en segon lloc s’afegeix una 
causa d’abstenció específica a les legalment previstes. Així, el redactat dels dos apartats restaria de la 
següent manera: 
 
“1. Els i les membres del Comitè cessen per expiració de llur mandat, per dimissió o per concórrer alguna 
causa legal que els impedeixi el desenvolupament de les seves atribucions, com no ser independents. 
També poden ser cessats per decisió de qui els hagués nomenat, en cas d’incompliment reiterat de les 
seves obligacions com a membre del Comitè. 
 
2. Els membres del Comitè s’han d’abstenir d’intervenir en els assumptes en els quals concorri per a ells 
qualsevol causa legal d’abstenció, conforme a la legislació aplicable, i en tot cas si té o ha tingut en els 
darrers 5 anys una relació amb l’assumpte ja sigui personal, professional o comercial.” 
 
Hom proposa desestimar ambdues esmenes, de manera que el text del precepte restaria inalterat, 
segons el següent detall: 
 
“1. Els i les membres del Comitè cessen per expiració de llur mandat, per dimissió o per concórrer alguna 
causa legal que els impedeixi el desenvolupament de les seves atribucions. També poden ser cessats 
per decisió motivada de qui els hagués nomenat, en cas d’incompliment reiterat de les seves obligacions 
com a membre del Comitè. 
 
2. Els membres del Comitè s’han d’abstenir d’intervenir en els assumptes en els quals concorri per a ells 
qualsevol causa legal d’abstenció, conforme a la legislació aplicable.” 
 
La desestimació del primer aspecte de l’al·legació es justifica en que la pèrdua sobrevinguda de la 
independència (com a requisit per al nomenament) és un supòsit específic de concurrència d’alguna 
causa legal que impediria el desenvolupament de les seves atribucions com a membre. l’al·legació 
pretén configurar una definició del concepte d’independència, que és un concepte jurídic indeterminat, tot 
pretenent aplicar-li definicions que no són pròpies de l’àmbit en el qual es mou el reglament (com per 
exemple la independència exigida a un àrbitre). La independència dels membres és jutjada en el moment 
de llur proposta i nomenament, i la pèrdua sobrevinguda determinaria la pèrdua de la capacitat per 
continuar essent membre del Comitè, però no s’ha de confondre aquesta pèrdua d’independència amb 
l’existència d’una causa legal d’abstenció, per implicació directa o indirecta en un assumpte del què tracti 
el Comitè, causa d’abstenció que només pot donar lloc a la pròpia abstenció o a l’eventual recusació del 
o la membre del Comitè en aquell cas concret, essent suficientment garantista la previsió de causes 
d’abstenció que es regula a l’article 23 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, quer afecta a totes les autoritats i 
servidors públics, i que no es veu que s’hagi de reforçar encara més en el present cas. 
 

5) Al·legació dels apartats 2 i 3 de l’article 8 
 
l’al·legació proposa modificar el darrer incís de l’apartat 2 de l’article 8, substituint la manca de limitació 
de mandats de la Presidència per una limitació a un màxim de dos, restant el text proposat de la següent 
manera: 
 
“La durada del mandat del president o presidenta és el mateix que el del mandat del conjunt de les 
persones membres del Comitè, en el cas que el seu nomenament es produeixi en el mateix moment que 
el de la resta de membres, o per al que resti d’ell, en el cas que la seva designació es produeixi en un 
moment posterior. La mateixa persona pot ser designada per a aquest càrrec per a mandats successius 
amb un màxim de dos mandats”. 
 
Per altra banda, l’al·legació proposa afegir , a la lletra d) de l’apartat 3, un incís, restant amb el següent 
redactat: 
 
“d) Rebre sol·licituds de dictamen al Comitè i demanar la informació necessària per poder emetre’ls i 
vetllar per la correcta aplicació dels criteris sobre reproducció en captivitat i la derivació dels animals, i 
sobre els projectes d’hàbitat i d’espècie”. 
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Finalment, es proposa també suprimir la lletra f) de l’apartat 3, de manera que s’eliminaria la funció de la 
Presidència del Comitè de representar-lo. Com a patró electiu, en el sí del Patronat de la Fundació 
Barcelona Zoo. 
 
Hom proposa desestimar l’al·legació en la seva totalitat, mantenint-se el redactat originari del reglament, 
que és el següent: 
 
“2. La durada del mandat del president o presidenta és el mateix que el del mandat del conjunt de les 
persones membres del Comitè, en el cas que el seu nomenament es produeixi en el mateix moment que 
el de la resta de membres, o per al que resti d’ell, en el cas que la seva designació es produeixi en un 
moment posterior. La mateixa persona pot ser designada per a aquest càrrec per a mandats successius 
sense limitació. 
(...) 
3.d). Rebre sol·licituds de dictamen al Comitè i demanar la informació necessària per poder emetre’ls i 
vetllar per la correcta aplicació dels criteris sobre reproducció en captivitat i sobre els projectes d’hàbitat i 
d’espècie. 
(...) 
f). Representar el Comitè, com a patró electiu, en el sí del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo.” 
 
Les raons de la desestimació són les següents: 
 

- Quant a l’al·legació de l’apartat 2, i tal com ja es va informar en analitzar les esmenes 
proposades pels grups polítics municipals, no s’estima adequat limitar els mandats d’uns càrrecs 
que deriven, no de la representació política, sinó de l’expertesa en un determinat àmbit, de 
manera que la limitació de mandats obligaria a prescindir de l’expertesa de la persona (en aquest 
cas, en la gestió del càrrec de la Presidència), simplement pel transcurs dels mandats estipulats. 
Cal destacar que el càrrec de la Presidència segueix essent un càrrec de caràcter no polític, sinó 
eminentment tècnic. 

 
- Quant a l’al·legació de la lletra d) de l’apartat 3, perquè no és funció ni competència d’aquest 

Comitè la fixació de criteris quant a la derivació dels animals (conforme a l’atribució de 
competències que en fa l’Ordenança municipal que el regula i el propi article 2 d’aquest 
reglament), per la qual cosa no procedeix tampoc fixar les funcions de la Presidència en relació a 
aquests criteris 

 
- I quant a la proposada supressió de la lletra f) de l’apartat 3, perquè, com ja es va exposar en 

tractar de les esmenes proposades pels grups municipals, el fet de que la Presidència del 
Comitè s’integri al Patronat de la Fundació Barcelona Zoo com a patró electiu i representant del 
Comitè no redueix en absolut la seva independència ni restringeix la seva llibertat de criteri, no 
només en el sí de l’indicat Patronat, sinó tampoc en el sí del propi Comitè. Es podrà discutir si la 
presència de la presidència en el Patronat de la Fundació és necessària i/o convenient, però el 
que resulta evident és que no li fa perdre la seva independència. A més a més, amb aquesta 
previsió reglamentària es respon a una previsió de l’article 17 dels Estatuts de la Fundació 
Barcelona Zoo, que no ha restat inaplicable perquè l’antic Comitè Científic del Zoo de Barcelona 
s’ha integrat en l’actual Comitè Científic i d’Ètica, per així establir-ho la Disposició Addicional 
Quarta de l’Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i 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 la qual cosa 
la previsió reglamentària aquí al·legada resulta necessària i convenient per donar compliment a 
la indicada Disposició Addicional Quarta i a l’article 17 dels Estatuts de la Fundació Barcelona 
Zoo. 

 
6) Al·legació de l’article 9 

 
l’al·legació proposa modificar el darrer incís d’aquest precepte, en el mateix sentit que l’al·legació anterior 
quant a l’apartat 2 de l’article 8, però ara referit a la Vicepresidència, per tal de limitar el càrrec a dos 
mandats consecutius, restant el text proposat així: 
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La Vicepresidència del Comitè correspon a la persona que designi la tinència d’Alcaldia o la regidoria 
competent en matèria de protecció dels animals per al mateix període de mandat del conjunt del Comitè 
en el cas que es produeixi en el mateix moment del nomenament de la resta de membres, o per al que 
resti d’ell, en el cas que la seva designació es produeixi en un moment posterior. La mateixa persona pot 
ser designada per a aquest càrrec per a mandats successius amb un màxim de dos mandats.” 
 
Es proposa desestimar l’al·legació, per les mateixes raons per les quals s’ha proposat desestimar el 
primer apartat de l’al·legació 5 anterior, donat que la Vicepresidència no és un càrrec polític ni electiu en 
el que es justifiqui la limitació de mandats, sinó que és la realització d’una funció dintre d’un grup 
d’experts elegits justament per la seva expertesa, sense que tingui sentit limitar la disponibilitat d’aquesta 
expertesa per raons purament temporals quant al nombre de mandats. 
 

7) Al·legació de l’apartat 1 de l’article 10 
 
l’al·legació proposa modificar l’atribució de la designació de la Secretaria Tècnica del Comitè, tot 
modificant l’apartat 1 de l’article 10 que restaria amb la següent redacció: 
 
“1. La persona titular de la Secretaria Tècnica no forma part del Comitè ni pot ser cap dels seus 
membres. És designada per la Tercera Tinença d’Alcaldia. En cas de vacant o incapacitat temporal, ha 
de ser substituïda en la sessió corresponent per un membre del Comitè que el propi Comitè acordi en el 
mateix acte.” 
 
Es proposa estimar parcialment l’al·legació, no amb la modificació del precepte indicat, sinó introduint 
una modificació a l’article 6, apartat 2, del reglament, per les següents raons. 
 
No sembla lògic atribuir la designació de la persona que ha d’exercir la Secretaria Tècnica a la Tercera 
Tinença d’Alcaldia (apart de que les seves competències podrien variar en el futur), doncs cal que sigui 
una persona que presti els seus serveis a l’Ajuntament o a alguna de les seves empreses o institucions, 
perquè realitza un treball operatiu, i la competència sobre el personal amb tasques vinculades al Zoo no 
correspon avui a la Tercera Tinença d’Alcaldia competent en matèria de protecció dels animals, sinó a la 
Primera Tinença. Per tant, resulta molt més convenient assignar la designació a la direcció del Zoo, en 
tant en quant caldrà sempre que es tracti d’algú que hi presti els seus serveis i que, per tant, tingui accés 
no només a la documentació, sinó també a les facilitats i serveis que el Zoo pot oferir per al funcionament 
del Comitè, el qual, malgrat ser un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Barcelona, té la seva raó de ser en 
el propi Zoo i no en cap altra institució, doncs sense Zoo tampoc existiria tal Comitè. 
 
No obstant, per tal d’assegurar més encara, per si no fos prou amb la legislació general, la preservació 
de la confidencialitat de la Secretaria Tècnica respecte de tot allò que conegui com a tal, es proposa 
estendre a la Secretaria Tècnica l’obligació de confidencialitat que l’article 6, apartat 2, estableix per als 
membres del Comitè, essent necessària llavors la citació explícita, donat que la Secretaria Tècnica no és 
membre del Comitè. 
 
Així doncs, el text proposat dels articles 10, apartat 1, i 6, apartat 2, seria el següent: 
 
“10.1. La persona titular de la Secretaria Tècnica no forma part del Comitè ni pot ser cap dels seus 
membres. És designada pel director o directora del Zoo de Barcelona. En cas de vacant o incapacitat 
temporal, ha de ser substituïda en la sessió corresponent per un membre del Comitè que el propi Comitè 
acordi en el mateix acte.” 
 
“6.2. Totes les persones membres del Comitè, i també la persona titular de la Secretaria Tècnica, 
tenen l’obligació de mantenir la confidencialitat de les seves sessions, resolucions i dictàmens, i la 
persona que ocupa la presidència és l’única facultada per actuar com a portaveu del Comitè.” 
 

8) Al·legació dels apartats 3 i 10 de l’article 11 
 
l’al·legació proposa, per una banda, modificar el lloc de celebració de les sessions del Comitè, amb el 
següent redactat de l’apartat 3: 
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“3. Les sessions s’han de celebrar, com a regla general, en una sala habilitada de l’Ajuntament de 
Barcelona, si bé la Presidència pot modificar-ne la ubicació sempre, però dintre del terme municipal de 
Barcelona.” 
 
I per altra banda, proposa modificar l’apartat 11, per permetre la inclusió a l’acta dels arguments dels vots 
discrepants, amb el següent redactat: 
 
“10. La Secretaria elabora l’acta dels acords adoptats, afegint els arguments dels vots discrepants, en 
cada sessió del Comitè, amb el vistiplau de la Presidència i l’ha de remetre a través de mitjans 
electrònics als i a les membres en el termini de quinze dies naturals des de la celebració de la sessió, 
que poden manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o disconformitat amb el text. L’aprovació 
o la revisió de l’acta de la sessió anterior ha de ser sempre el primer punt de l’ordre del dia de les 
sessions del Comitè”. 
 
Pel que fa al primer apartat de l’al·legació, es proposa la seva desestimació, essencialment perquè, 
tractant-se d’un Comitè que té per objecte actuacions diverses relacionades amb el Zoo de Barcelona, i 
essent nomenada la Secretaria Tècnica per la direcció del Zoo, és lògic que les seves reunions es 
celebrin en el seu recinte, que també és un emplaçament habilitat de l’Ajuntament de Barcelona, salvant 
sempre la possibilitat de la Presidència de traslladar la sessió a un altre indret dintre del terme municipal, 
però això amb caràcter excepcional, quan existeixi alguna raó que ho justifiqui, i sense que tingui cap 
base la prevenció a la celebració de les sessions al Zoo que planteja l’al·legació. 
 
Per tant, el text de l’apartat 3 restaria inalterat, en els següents termes: 
 
“3. Les sessions s’han de celebrar, com a regla general, a la seu del Zoo de Barcelona, si bé la 
Presidència pot modificar-ne la ubicació sempre, però dintre del terme municipal de Barcelona.” 
 
Quant al segon aspecte de l’al·legació, es proposa estimar-la, en congruència amb l’estimació de 
l’al·legació setena del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, restant el redactat de l’apartat 9 de 
l’article 11 així: 
 
“Els acords del Comitè s’han d’adoptar, preferentment, per consens, o, si això no fos possible, per 
majoria simple de les persones membres presents i representades a la reunió. A l’acta es reflectirà el 
sentit del vot de cada assistent i, si així ho sol·liciten els qui votin en contra o s’abstinguin, les 
motivacions dels seus vots, en els termes legalment previstos”.  
 
La proposta d’estimació de l’al·legació es justifica en què, conforme als articles 18 i 19 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les actes han de reflectir el sentit dels vots i els 
discrepants o els qui s’abstinguin tenen dret a que constin els motius dels seus vots en elles. 
 

9) Al·legació de l’apartat 2 de l’article 12 
 
l’al·legació proposa modificar l’indicat apartat, en el sentit de suprimir a la Direcció del Zoo de Barcelona 
com un dels destinataris dels dictàmens del Comitè, deixant el text del precepte de la següent manera: 
 
“2. Els dictàmens emesos pel Comitè han de ser remesos per la Presidència del Comitè a la Tinència 
d’Alcaldia competent en matèria de protecció dels animals.” 
 
La proposta consisteix en desestimar l’al·legació, mantenint el text originari de l’apartat tal com segueix: 
 
“2. Els dictàmens emesos pel Comitè han de ser remesos per la Presidència del Comitè a la Tinència 
d’Alcaldia competent en matèria de protecció dels animals i a la Direcció del Zoo de Barcelona.” 
 
La raó de la desestimació es basa en que justament el destinatari dels dictàmens del Comitè, de cara a 
ajustar-hi la seva actuació, és el Zoo de Barcelona, per la qual cosa seria il·lògic privar-lo del 
coneixement d’uns dictàmens que ell mateix ha d’aplicar. 
 
 



o
Ajuntament

NN de Barcelona

Direcció Servei drets dels Animals
Area Agenda2030 Transició Digital,
Esports i Coordinació Territorial Metropolitana

2.3. Al-legació comuna formulada per les senyores ************** (en representació de Associació

Animalista Libera!), *******************

Es tracta de lal-legació desena dels escrits presentats per totes elles, referida a la Disposició Transitoria

Única del reglament, que regula la continuitat en el cárrec dels de les membres del Comité nomenats

abans de l'aprovació del reglament.

Al respecte, a la Desena al-legació dels escrits presentant per l'Associació Animalista Libera" les Sres.

******************* ******************* s'indica que cal tenir en compte que el Decret d'Alcaldia al que es refereix la indicada

Disposició Transitória Única, nomenant les persones membres del Comité, ha estat objecte d'una

sol-licitud de revisió d'ofici per nul-litat de ple Dret.

Es proposa desestimar aquesta al:legació perque, a la data d'emissió d'aquest informe, ja s'ha procedit

a la resolució de Fesmentat expedient de revisió d'ofici.

Barcelona 2 de desembre de 2021

Maria Carmen Mate Garcia
Ajuntament DNI ********** (AUT)
de Barcelona 2021.12.02 09:01:57

+01'00'

Directora del Servei de Drets dels Animals

CPISR-1 C Xavier

Ajuntament Paton Morales

La de Barcelona 2021,12,02

09:41:12 +01'00'

Gerent de Área Agenda2030


