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AL REGIDOR DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

Lourdes Arrando Bellés en la seva qualitat de consellera portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Sant Martí en el seu nom i 
representació manifesta:  

- Atès la decisió del govern de Sant Martí de fer retirar la figura emblemàtica del 
llaurador valencià de l’orxateria del Tío Che de la Rambla del Poblenou.  

- Atès que l’orxateria Tío Che és un establiment catalogat com a emblemàtic en virtut 
del pla especial de protecció de la qualitat urbana aprovat pel ple del Consell Municipal 
de Barcelona el 26 de febrer del 2016.  

- Atès que l’article 8 d’aquest pla especial estableix la categoria E3 elements d’interès 
paisatgístic. 

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 
Orgànic Municipal formula el següent:  

PREC PER A RESPOSTA ESCRITA 

Que el regidor del districte de Sant Martí dugui a terme les accions suficients i 
necessàries per tal d’incloure la figura del llaurador valencià del Tío Che en el catàleg 
de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la 
ciutat de Barcelona com a element d’interès paisatgístic i, en conseqüència, també: 

1 – És retiri la sanció administrativa imposada a la propietat de el Tío Che. 

2 – És procedeixi a autoritzar de forma immediata la restitució de la figura al seu lloc 
original. 

3 – Que el govern del districte dugui a terme, en un termini de tres mesos, juntament 
amb les associacions veïnals i de comerciants del districte, una revisió de tots els 
elements susceptibles de ser catalogats en tant que elements paisatgístics 
emblemàtics per tal que no torni a succeir un fet com aquest. 
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