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SR. REGIDOR-PRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SANT MARTÍ 

 
 

Ainhoa Ruiz, en la seva condició de Portaveu del Grup Municipal CUP-Capgirem Barcelona en 

aquest Consell Municipal, actuant en el seu nom i representació, exposa: 

 

1. Ates que després de vint-i-quatre anys la justícia segueix sense resoldre el cas de la 

mort de Pedro Álvarez. El cas està a punt de prescriure. Més de 100 pàgines de 

recerca que quedaran arxivades a causa d'un sistema judicial que ha estat incapaç de 

donar resposta efectiva a la família del jove.  

2. Ates que el cas Pedro Álvarez ha rebut des de l'inici el suport d'un ampli moviment 

social que s'ha convertit en un dels més emblemàtics i constants dels darrers temps.  

3. Ates que any rere any, la Plataforma Pedro Álvarez surt als carrers de Barcelona per 

tal de recordar la impunitat d’aquest assassinat. Cada 15 de desembre s’organitza 

una concentració i una manifestació per mostrar el ferm rebuig a com s’ha portat el 

cas. 

4. Ates que aquestes mobilitzacions s’han organitzat a Barcelona i sobretot al barri de la 

Verneda, d’on era el jove assassinat i la seva família. 

 

Per això i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic 

Municipal formula la següent: 

PROPOSICIO / DECLARACIÓ DE GRUP 
 

Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 

PRIMER: Mostrar des del Districte de Sant Martí,  la nostra solidaritat i recolzament a 

la família de Pedro Álvarez en la lluita constant i exemplar que mantenen per 

l’esclariment de la mort del seu fill, i a les campanyes d’informació de la Plataforma 

Pedro Álvarez, facilitant l’ús de la via i dels equipaments públics d’acord amb la 

normativa vigent. 
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  SEGON: Mostrar el compromís del Districte de Sant Martí amb la defensa dels valors 

vinculats a la memòria, veritat, justícia i reparació. 

TERCER: Instar a totes les autoritats competents i als Síndics de Greuges de 

l’Hospitalet, Barcelona i Catalunya per tal de que facin tot el possible per tal d’esclarir 

definitivament l’autoria de l’assassinat d’en Pedro Álvarez, i examinar els fets per 

determinar si s’ha pogut produir un mal funcionament de l’Administració. 

QUART: Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i 

a la Plataforma Pedro Álvarez. Així com també, a la resta de grups municipals del 

consistori, i als grups parlamentaris amb representació a la Generalitat de Catalunya i 

al Congrés dels Diputats. 

 
 

Signat:  

 

                                                                                                        Barcelona, 27 de Juny de  2017                        


