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I-

OBJECTE

Aquest informe es refereix a la proposta de Reglament del Comité Científic

d' Etica en

relació al Zoo de Barcelona, en la versió que, segons que consta en el seu peu de
pagina, ha estat revisada

validada per la Direcció dels Serveis Jurídics en data 01- 06-

2021.

ll- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L' objecte del Reglament és donar compliment a la previsió recollida a la disposició
addicional quarta de Ordenanca de protecció, tinenga

venda d' animals (introduida en

la modificació aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 3 de maig de
2019), segons la qual s' havia d' aprovar un reglament pel qual s' ha de regir el Comite
Científic

d' Ética que es crea

Comité de Benestar Animal

que unifica els fins aleshores Comités Científic

el

Codi Etic.

Es tracta dun órgan municipal col- legiat de caracter consultiu, adscrit a la tinencia
d' Alcaldia o regidoria competent en materia de protecció dels animals, que té com a
principals funcions, tal com ja diu POrdenanca de protecció, tinencia

venda d' animals,

les d' emetre dictamens sobre la situació dels animals del Zoo de Barcelona per a llur
derivació; de vetllar per la correcta aplicació dels criteris en que es pugui produir la cria
o

reproducció en captivitat,

d' habitat
Esta

d' especie,

format

independents,

per

un

delaborar dictamens per a 'l aprovació de projectes

vetllar per llur correcta aplicació.
mínim

d' onze

un

máxim

de

quinze

membres

nomenats amb un procediment amb participació del

experts

Patronat de la

Fundació Barcelona Zoo. A banda del nomenament, el reglament especifica la durada
del mandat, les causes de cessament, les obligacions dels
Comite, etc.,

regula també els carrecs de la Presidencia

de les membres del
la Vicepresidencia del

Comite, així com de la Secretaria Técnica. Es regula el funcionament de les sessions
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del Comité, la seves reunions mínimes anuals, convocatoria, quórum, lloc
celebració

de

les

reunions,

assumptes

a tractar,

adopció

d' acords

forma de

elaboració

aprovació de les actes corresponents, etc.. Finalment, es regula la forma de tramitació
de les sol- licituds d' informació
La disposició transitória

dels dictamens del Comite.

única

estableix

membres del Comite Científic

la continuitat en el cárrec dels

de les

d' Ética del Zoo de Barcelona nomenats en virtut del

decret d' Alcaldia S1/ D/ 2021- 16 de 21 de gener, pel qual es designa els membres del
Comité Científic

d' Etica del Zoo de Barcelona, publicat en la Gaseta Municipal de 29

de gener de 2021, i rectificat pel decret d' Alcaldia S1/ D/ 2021- 61 de 5 de febrer, de tal
manera que el procediment de nomenament de membres previst a 'l article 4 s' aplica
per a la cobertura de les vacants que es produeixin en el Comité a partir de lentrada
en vigor d' aquest Reglament.
Finalment, s' estableix que el Comité pot proposar als órgans municipals amb iniciativa
per a la formulació de propostes o projectes normatius previstos a 'l article 27 de la
Carta municipal de Barcelona la modificació del Reglament,

que en tot cas, el Comité

ha de ser escoltat en el procediment d' aprovació de qualsevol proposta de modificació
del Reglament que es tramiti per part del Consell Municipal.
En tractar- se duna norma organitzativa s' estableix la seva entrada en vigor per a
rendema de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Totes les previsions que es recullen en la proposta de reglament que s' informa, que
incorporen

els

suggeriments

de

redaccions

que

aquesta

Direcció

ha

proposat.

s' adeguen a 'ordenament jurídic.
Així mateix, la proposta de reglament, en la versió revisada per aquesta Direcció dels
Serveis Jurídics, s' adapta també a les directrius de técnica normativa incloses dintre
de

les

Directrius

per a 'l elaboració

de

les

normes

municipals,

aprovades

per la

Comissió de Govern per acord de 15- 04- 2015 (BOP 14- 05- 2015).

lI-

MEMORIES

INFORMES

D' acord amb les Directrius per a lelaboració de les normes municipals esmentades,
concretament a les directrius sobre la tramitació de l' expedient per a l' aprovació de les
ordenances, els reglaments els decrets, apartat 2. 1 sobre els trámits dels expedients
per a laprovació de les ordenances
memória

general

pressupostari

d' impacte

els reglaments, cal incorporar a l' expedient la

normatiu,

que

fiscal, normatiu, economic social

inclogui
normatiu

l' analisi

dels

impactes

informe d' impacte de

génere, donant compliment així, pel que fa a aquests aspectes concrets, a l' establert
als apartats 139

140 d' aquelles Directrius,

a art. 9 del Reglament per a l' equitat de
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genere a 'l Ajuntament de Barcelona,

aprovat pel Consell Municipal el 21- 12- 2018

(BOP 24- 01- 2019).

IV-

ÓRGAN COMPETENT

TRAMITACIÓ

L' aprovació del reglament requereix, primerament, laprovació del projecte normatiu
per part la Comissió de Govern (art. 16 a) CmBi

art. 110 ROM); seguidament, una

vegada acomplert el tramit d' esmenes establert a 'l art. 111 ROM,

Faprovació inicial

per la Comissió del Consell Municipal competent (art. 12. 2 b) CmBi art. 111 ROM); i,
després del transcurs del mínim de trenta dies habils d' informació pública
per a la formulació d' al- legacions

suggeriments (art.

definitiva pel Plenari del Consell Municipal (art. 12. 2 b)

112

113 ROM),

audiencia
laprovació

art. 11. 1. e) CmBi

art. 114

ROM).
Un cop aprovat definitivament el reglament, cal procedir a la seva publicació oficial en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perque entri en vigor
jurídics (article 131. 1 Llei 39/ 2015

V=

produeixi efectes

article 70. 2 Llei 7/ 1985).

CONCLUSIONS

Primera.- S' informa favorablement la proposta de Reglament del Comite Científic
d' Etica en relació al Zoo de Barcelona.
Segona.- A 'l expedient administratiu, s' hi han dincorporar les memories i els informes
a que s' ha fet esment en el cos d' aquest informe.
Tercera.- L' óorgan competent per a laprovació del reglament és el Consell Municipal,
inicialment en Comissió

després del compliment del tramit d' audiencia

informació

pública, definitivament pel Plenari.
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