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Mollerussa, novembre de 2022  

 
MOCIÓ PER LA VALORACIÓ I POSADA EN MARXA DE 
PLANS EFECTIUS CONTRA LA PROBLEMÀTICA DELS 
ESTORNELLS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Des de fa anys, Mollerussa està patint una plaga descontrolada d’estornells que 
envaeixen les nostres zones arbrades del carrers, de les avingudes, dels parcs, les 
places i les zones verdes, causant problemes de brutícia, de salubritat, de desperfectes 
al mobiliari urbà, i molèsties veïnals. 

Des del Grup Municipal d’ERC Mollerussa portem temps observant que cada vegada 
més els nostres parcs i avingudes estan sent colonitzats per aquestes aus. Fa uns anys 
puntualment es situaven durant la tardor i hivern, però en l’actualitat ja estem veient que 
estan durant tot l’any, i que a la tardor i hivern s’incrementa la població amb les 
migracions d’aquestes aus provinents d’Europa. 

Això està ocasionant uns perjudicis als veïns i veïnes de les zones on es situen aquestes 
aus a causa dels sorolls constants i als excrements en cotxes, finestres, persianes i 
portes. Al mateix temps, provoquen desperfectes en el mobiliari urbà i una despesa 
econòmica a les arques de l’ajuntament pel fet que constantment s’han de netejar i 
desinfectar els carrers, bancs, contenidors, etc. A més a més, aquesta plaga d’estornells 
ha obligat que les zones verdes hagin quedat impracticables socialment. 

A més a més, son molts els veïns i veïnes que ens han fet arribar les seves queixes i 
denuncies de les molèsties causades per la plaga d’estornells. 

Des del GM d’ERC Mollerussa constatem el fracàs de les diferents mesures adoptades 
per a fer front aquesta problemàtica, ja que considerem que les mesures de prevenció i 
les mesures reactives han estat insuficients per a resoldre aquesta problemàtica.  

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC Mollerussa proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Mollerussa l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Iniciar de forma immediata un procés de poda dels arbres de l’avinguda del 

canal i de la plaça major. 

SEGON.- Iniciar amb urgència un dispositiu especial de la neteja i desinfecció de les 

zones afectades pels excrements dels estols i establir protocols d’urgència de neteja per 

tal de mitigar les problemàtiques de salubritat que se’n desprenen. 

TERCER.- Constituir un grup de treball format per un representant de cadascun dels 

grups municipals de la corporació per tal de fer un seguiment acurat de la situació. 

QUART.- Incloure especialistes en aquest grups de treball per tal de determinar quines 

són les mesures adequades a partir d’ara un cop vist que el que s’ha fet no ha servit de 

res. 
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CINQUÈ.- Elaborar en les pròximes setmanes un informe econòmic dels costos de les 

actuacions dutes a terme per part del consistori per poder avaluar si el procediment ha 

sigut el correcte. 

SISÈ.- Elaborar un estudi independent que proposi solucions i determini els errors si n’hi 

ha del que s’ha fet fins avui 

SETÈ.- Dotar pressupostàriament d’una partida específica per tal de donar sortida a la 

problemàtica. 


