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En data 14 de desembre de 2016, d’acord amb el que preveu l’acord de la Comissió de Govern 
acord de 28 de gener de 2016, pel que s’aprova l’Ordenació Singular de Terrasses del carrer 
Blai i del carrer Blesa, i fent ús  de les facultats delegades per l’Alcaldia, la Regidora del 
Districte de Sants-Montjuïc, ha disposat: 

Primer.- CONVOCAR la celebració del sorteig per a l’atorgament de les llicències de Terrasses 
per a l’any 2017, als carrers Blai i Blesa, d’acord amb l’article 11 de la Ordenació Singular de 
Terrasses del carrer Blai i carrer Blesa, i d’acord amb l’informe del Departament de Llicències i 
Inspecció de data 12 de desembre de 2016, amb les condicions següents:  

• L’esmentat sorteig durà a terme per trams.  
• Es desenvoluparà a través de l’assignació prèvia de número d’identificació correlatiu a 

cadascú dels locals que, d’acord amb l’informe tècnic, resta de la següent manera: 
 

Pel Tram 3, s’assignen els següents números als efectes de sorteig: 
 

Número  
Sorteig    Expedient d'activitat Carrer  Número Titular 
 
1    03-1998-0618    BLAI  42 ZHANG* 
2    03-2012-0453    BLAI  44 SIDI BERNOUSSI SL 
3    03-2008-0111    BLAI  46 SIDI BERNOUSSI SL 
4    03-2014-0104    MARGARIT 14 MARGOT MANAGEMENT SL 
5    03-2011-0303    BLAI  48 SPRIM FRUITS SCP 
6    03-2014-0073    BLAI  45 RUBIO*ROZOS 

 

• Pel Tram 2, s’assignen els següents números als efectes de sorteig:  

Número  
Sorteig    Expedient d'activitat Carrer Número  Titular 
1    03-2011-0347  BLAI 49  ERGIN*BOZTEMUR 
2    03-1998-0571  BLAI 56  DEMOGRAFIA 2012 SL 
3    03-2009-0349  BLAI 68  HUANG* 
4    03-1999-0424  BLAI 68  TAPEANDO 2015 SL 
5    03-2015-0102  BLAI 53  BAR 53 SL 
6    03-2003-0401  BLAI 54  PICO*ZAMORA 
7    03-2015-0069  BLAI 57  AMELLAH* 

 

• A continuació es procedirà a l’extracció de tants números assignats com el número de 
llicències que com a màxim resultin autoritzables per a cada tram. El sorteig finalitzarà 
quan s’arribi al límit màxim establert de llicències de terrassa a cada tram per als que 
s’estableix el sorteig. 
 

• Segon.- CELEBRAR el sorteig el proper 20 de desembre de 2016 a les 12:00 hores a 
la Sala de les Cadires Vermelles de la Seu del Districte de Sants-Montjuïc (carrer Creu 
Coberta, 104 primera planta), amb compliment dels principis d’objectivitat, publicitat i 
concurrència. 
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La convocatòria de sorteig es comunicarà als interessats i tanmateix es publicarà a la web del 
Districte i s’exposarà al Tauler d’Anuncis de la seu del Districte. 

Tercer.- L’acte del sorteig estarà presidit pel Gerent del Districte,  o persona en  qui es delegui, 
i en formaran part com a vocals el Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte, 
o persona en qui es delegui, i el Lletrat del Districte designat a l’efecte, o persona en qui es 
delegui. La Secretaria recaurà en el Cap del Serveis Jurídics del Districte, o persona en qui es 
delegui. “ 
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