Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PEL
CONTROL DELS NIUS DE COTORRES A CERDANYOLA
Atès que la cotorra de pit gris, o també dita argentina (Myiopsitta monachus), és una espècie
originària d’Amèrica del Sud. La majoria d’aquests exemplars van ser introduïts a través del
comerç com animals de companyia i mantinguts com a mascotes. Els alliberaments
voluntaris, accidentals o bé escapant-se de les gàbies és el que ha facilitat que aquesta espècie
exòtica s’hagi establert i adaptat en moltes ciutats, com és el cas de la nostra.
Atès que hem de tenir consciència de que existeix un problema i del perill que poden arribar a
comportar si segueixen expandint-se. És un ocell de gran poder invasiu i, encara que
d’aparença simàtica pel seu cridaner plomatge verd i pic groc, aquesta cotorreta a més de
molt sorollosa és un animal invasor i gran depredadors del seu entorn. Menja de tot.
Atès que edifiquen enormes nius, plens de recambles que poden arribar a persar fins a 150
quilos. Aquests nius, ubicats a la part alta de les copes, provoquen pel seu pes greus danys en
els arbres i poden arribar a trencar les branques posant en greu perill els transeünts, com ja ha
passat. Les palmeres són els seus arbres favortis, però tampoc dubten en instal·lar-se en altres
espècies d’arbres o bé en fanals o torres de línia elèctrica.
Atès que els problemes derivats de la presència d’aqueses cotorretes són: caiguda de nius a
causa del seu excessiu per, molèsties pel soroll, degradació del mobiliari urbà i altres
estructures o edificis pels seus excrements, danys a l’agricultura perquè incorporen a la seva
dieta fruita i hortalisses, entren en competència amb les espècies autòctones, i són potencials
acaparadotes d’agents patògens i transmissores de malalties.
Atès que cal fer-hi front a través de la legislació sobre espècies exòtiques i invasores. Com
amb altres espècies, s’ha de treballar des d’una perspectiva ètica perquè la seva presència
sigui compatible amb la biodiversitat urbana i la convivència.
Atès que abans que aquestes cotorretes esdevinguin una plaga cal actuar, i atesa l’obligació
que té l’Ajuntament de protegir la salut pública, per garantir la seguretat ciutadana i per
afectacions a l’arbrat.
El Ple ACORDA
Primer.- ELABORAR un cens de nius d’aquesta espècie que comportin un risc per a la

seguretat a la ciutat.
Segon.- ESTABLIR un protocol d’actuació per la retirada de nius de cotorres en arbres de la
ciutat, així com les mesures dissuasives que els experts recomanin. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

