IPCENA- “Institució de Ponent per a la Conservació i l´Estudi de l’entorn NAtural”, entitat degudament legalitzada
i inscrita al Registre d’Associacions de Lleida amb el núm 1312, i el CIF núm G-25258393; domiciliada a Lleida, a
la plaça Gramàtics, nº 2; amb el telèfon núm. 973 263793, i que en nom d’IPCENA actúa en Joan Vàzquez i
Mendieta, amb el DNI 78.067.092-D, en qualitat de Secretari General.

Sra. Maria Dolors Tella Albareda, cap del Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a
Lleida.
IPCENA és una entitat ecologista que actua en l’àmbit de les comarques lleidatanes, dedicada a la
conservació del medi natural, aposta pel desenvolupament sostenible del territori.
En data d’avui fem entrega d’aquesta denuncia, contra l’empresa Cigüeña stop i el Capítol de la catedral
de Lleida per realitzar la retirada de dos nius dels contraforts, que la resolució del vostre Departament
prohibia retirar, dos nius dels tres existents en els contraforts del tot consolidats en haver-se reproduït
des de fa dos anys, considerem que l’acte suposa una infracció molt greu, per la qual cosa us exigim
que com a mostra irrefutable de desobediència a una resolució d’obligat compliment, obriu un expedient
sancionador amb l’agreujant de mala fe, contra les dos parts infractores.
Per l’exposat us demanem:
Que Durant la tarda d’ahir 1 de febrer de 2018, els operaris de l’empresa Harrigorri de la població de
Tudela de Navarra, contractada per l’empresa Cigüeña Stop també de Navarra , han retirat dos nius
dels contraforts de la part nord de la catedral, nius del tot consolidats atenent que portaven dos anys
reproduint-se amb normalitat. Els operaris s’han personat a la catedral i amb estris com rampills han fet
caure totes les branques que conformaven els nius destruint-los per complert, com es pot apreciar a
les fotografies següents.

Foto esquerra, els operaris retiren el niu del contrafort dret, foto central es veu com l’operari situat al mateix
contrafort agafa les branques amb un rampill per tirar-les avall, i foto dreta l’operari retira les ultimes restes del
niu situat al contrafort esquerra.

Condicions vulnerades a la resolució del Departament de territori.
1 - la vulneració de la resolució atorgada, pel Departament de Territori. La resolució atorgada,
de forma excepcional com consta, autoritza el projecte que consisteix en la retirada de tots els nius
de les cigonyes de les cúpules de la catedral nova.
Que de forma literal (SIC) indica:
“Aquestes operacions, no hauran d’interferir en les nidificacions que es
desenvolupin als contraforts de l’edifici.”
Vista les actuacions que han vulnerat la resolució del Departament de Territori de forma fragant i
molt greu de forma conscient i amb una clara aptitud de mala fe, en ser conscients les dos parts
infractores l’empresa Cigüeña Stop, així com el Capítol de la catedral, al tenir coneixement de
la resolució, que se’ls va comunicar sense poder al·legar desconeixement de la mateixa.
La Llei 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Article 33 Prohibicions, considera:
33.2 Pel que fa a les espècies migratòries, es prohibeix especialment la pertorbació dels espais
de concentració, cria, muda, hivernada i descans.
Ames la llei 30/92 considera que les resolucions de les administracions s’han de complir i que
del contrari es podran obrir expedients disciplinaris i sancionadors.
Considerem que l’acte suposa una infracció molt greu de la normativa en matèria de protecció
dels animals, amb l’agreujant de mala fe, per una acció de clara desobediència a una resolució
dictada per l’administració competent en matèria de fauna i biodiversitat, per la qual cosa
demanem:
1- L’aplicació d’una infracció molt greu, amb la quantitat de 20.000 € a cada una de les
parts infractores a l’empresa Cigüeña Stop així com al capítol de la catedral.
2- La restitució dels nius destruïts amb la col·locació del brancatge que recuperi l’aspecte
natural dels nius extrets.
3- Demanem que s’exigeixi a l’empresa no continuar les tasques de retirada de més
nius als contraforts.
Que ens tingueu com a part interessada d’aquest expedient i alhora ser informats de forma motivada
de la nostra petició i consideracions exposades.
En compliment de les Lleis: 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, la 27/2006, de 18 de juliol, "per la qual es regulin els drets d'accés a la
informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, i de la Llei la
30/92 de procediment administratiu.
Atentament.

Joan Vàzquez i Mendieta
Secretari General d’IPCENA.
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