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Entitat federada: 

 

 

 

Demanem l'intervenció del Síndic de Greuges, 

IPCENA. - Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de la Natura - entitat degudament legalitzada i inscrita en el Registre d'Associacions 

de Lleida amb el número 1312, i CIF núm. G-25258393, domiciliada a la Pl. dels Gramàtics, 2 baixos de Lleida (25002) en nom de la qual actua 

en Joan Vàzquez en qualitat de Secretari General amb DNI núm.  78.067.092. Tel. Fax. - 973263793.  Correu-e: ipcena@ipcena.org 

 

A l’atenció del Sr. Rafel Ribo Síndic de Greuges de Catalunya  . 

 
IPCENA és una organització ecologista que té per objectiu la defensa del medi ambient i aposta per 
projectes respectuosos amb un desenvolupament sostenible. 
 
Atenent la situació generada per l’adjudicació de la gestió de la nova gossera de Solsona, que des d’Ipcena 
vam assabentar-nos pels mitjans de comunicació, noticia que vam valorar de molt positiva inicialment, 
posteriorment la nostra sorpresa i indignació va ser al veure que la persona que l’Ajuntament confiava en 
adjudicar-li la seva gestió era, Josep Maria Barbens, persona que s’ha dedicat a la cria, ensinistrament i 
venda de gossos de raça pastor alemany. Aquesta persona ha estat vàries vegades denunciat per la 
policia per maltractament animal, la policia catalana “va procedir a denunciar-lo penalment per un delicte de 
maltractament d’animals i administrativament per incomplir la Llei de Protecció dels Animals, ja que no 
disposava de la llicència municipal per exercir l’activitat de cria i ensinistrament de gossos”. 
 

 
 
Aquesta entitat i totes les protectores que, de forma conjunta subscrivim aquesta queixa i denúncia, 
considerem que les institucions publiques dins de les seves competències i atribucions polítiques i legals, 
han d’exercir-les de forma transparent i responsable, entre altres en l’adjudicació de tasques i serveis, 
aquests s’han de fer a persones o empreses competents, que contin com a mèrits, la seva acreditada tasca 
professional i reconeixements de tot tipus, adquirits en el desenvolupament de la seva feina , en aquest cas 
en el àmbit de la del respecte i tracte responsable i de respecte als animals de companyia com son els 
gossos.  
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En el sentit contrari s’han de valorar com a greuges en la selecció de personal les accions reconegudes de 
mals tractes als animals domèstics acreditades o conegudes.  
 
L’ajuntament de Solsona, va contactar a persones i empreses per tal de gestionar la nova gossera entre el 
juliol i l’agost d’aquest 2016, en concret ho va fer amb el Josep Maria Barbens implicat en el maltractament 
animal, també va optar a la feina la Beni Coll, voluntària de la protectora d’animals de Solsona i educadora 
de gossos, i dos empreses de treball social, Riu Verd cooperativa d’iniciativa social, sense ànim de lucre, 
que desenvolupen la sena activitat afavorint la integració  de persones amb risc d’exclusió social, i la 
fundació Volem Feina. 
 
L’ajuntament, sembla ser va comunicar l’oferta del contracte per un muntant de 18.000€ que finalment va 
ser adjudicat per uns 15.500€ al Josep Maria Barbens, una quantitat menor al preu fitxat de sortida, 
curiosament sense que el seleccionat presentes una oferta tant baixa. 
 
En una trobada entre l’alcalde i el secretari de l’ajuntament de Solsona i les protectores i Ipcena, el mateix 
alcalde ens va reconèixer que tot i no conèixer personalment al Josep Maria Barbens, va admetre que 
havia treballat amb la seva dona, aspecte que possiblement a més de ser una causa de incompatibilitat a 
més de la denúncia pel maltractament, pugui explicar aquest contracte del tot injustificat.       

 
Per tot el exposat Ipcena i les entitats animalistes que subscrivim aquesta queixa al Síndic de Greuges, li 
demanem, que tingui per bo aquest document i atenent els antecedents greus de maltractament animal de 
la persona en qüestió, pugui iniciar els tràmits i investigacions que consideri per determinar si es possible la 
inapropiada adjudicació d’una tasca municipal a una persona que te tots els greuges perquè no li fos 
adjudicada. 

 
 
Amigos Peludos del Bajo Cinca (inscrita en el Registre d'associacions d'Aragón número 01H1754/2015, i 
CIF G22399570), Protectora d'Animals de Serós, Protectora d'Animals  inscrita en la Secció 1a del Registre 
d'associacions Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya número 57033, i CIF núm. 
G25801176) Lydia Argiles (CIF G25477191 i Ordre 315) i la Plataforma Animalista Terres de Lleida (NIF G-
25791385 I Num. Inscripcio:56214) formada per Amics dels Animals del Segrià, Procnatur, Progat Lleida, 
Alternativa Ecologista d'Artesa (Protectora d'Artesa), Refugi de la Segarra Cervera i Protectora de Tàrrega i 
Gossos Lleida. 
 
Emparats en la llei 30/92, us demanem que ens tingueu com a part interessada i personada, i, demanem 
alhora ser informats de manera motivada a la petició feta en aquesta queixa. 
  
  
Atentament, 

 
 
 
 
 
 
Joan Vàzquez i Mendieta 
Secretari General d’IPCENA                                             Lleida, a 17 de novembre de  2016 


