
BAN
Festa Major de Bellavista 2017

Es posa en coneixement general que per Decret de l’alcalde núm. 2017/1702, 
de data 30 de juny, s’ha resolt:

“Primer.-  AUTORITZAR el programa de la Festa Major de Bellavista 2017, que se 
celebrarà els dies 6, 7, 8 i 9 de juliol de 2017, confeccionat per la Comissió de Festa 
Major de Bellavista. Tot això sens perjudici  que totes les activitats que es realitzin, 
atraccions i parades de fira, terrasses de bar, etc., hauran d’estar al corrent en les 
seves  obligacions  tributàries  i  hauran  de  disposar  de  la  corresponent  llicència  o 
autorització. 

Segon.- ESTABLIR que les activitats programades durant la Festa Major de Bellavista 
2016, hauran de finalitzar a les següents hores:

- L’activitat que s’iniciarà dijous dia 6 de juliol de 2017, haurà de finalitzar abans 
de les 00:30 hores del dia 7 de juliol de 2017.

- Les activitats iniciades divendres dia 7 de juliol de 2017, hauran de finalitzar 
abans de les 04:00 hores del dia 8 de juliol de 2017.

- Les activitats iniciades dissabte 8 de juliol de 2017, hauran de finalitzar abans 
de les 04:00 hores del dia 9 de juliol de 2017.

- Les  activitats  iniciades diumenge dia  9  de  juliol  de  2017  a  la  plaça  Major, 
hauran de finalitzar abans de les 02:00 hores del dia 10 de juliol de 2017

Tercer.- ESTABLIR que la megafonia de totes les atraccions i parades de la fira hauran 
de reduir la megafonia a partir de les 23:00 hores, i establir el cessament complet de la 
megafonia  a  partir  de  les  01:00  hores.  Les  atraccions  podran  realitzar  les  seves 
activitats dins els següents horaris:

- Dijous 6 de juliol de 2017 fins a les 01:00 hores del dia 7 de juliol de 2017
- Divendres 7 de juliol de 2017 fins a les 02:30 hores del dia 8 de juliol de 2017
- Dissabte 8 de juliol de 2017 fins a les 02:30 hores del dia 9 de juliol de 2017
- Diumenge 9 de juliol de 2017 fins a les 01:30 hores del dia 10 de juliol de 2017

Quart.-  AUTORITZAR als bars i restaurants ubicats en el passeig Andalusia i que ja 
disposin d’ocupació de via pública amb taules i cadires, perquè durant els dies 6, 7, 8 i  
9 de juliol de 2017 puguin ampliar l’ocupació en un 100 per 100 sobre la superfície que 
ja tinguin autoritzada. 

D’acord amb allò establert  en els articles 4 i  7 de l’Ordre INT/358/2011,  de 19 de 
desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i  de les activitats recreatives sotmesos a la llei 11/2009, del de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, 
i el seu Reglament, en relació a l’horari de finalització de l’activitat de bar i restauració, 
aquests hauran de tancar en els horaris següents:

- Dijous 6 de juliol: fins a les 3.00 hores de la matinada de divendres
- Divendres 7 de juliol: fins a les 03:30 hores de la matinada de dissabte 
- Dissabte 8 de juliol: fins a les 03:30 hores de la matinada de diumenge
- Diumenge 9 de juliol: fins a les 03:00 hores de dilluns

Carretera de Ribes, 2 – 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 467 676 - Fax. 938 467 767 - aj.franqueses@lesfranqueses.cat - www.lesfranqueses.cat

http://www.lesfranqueses.cat/
mailto:aj.franqueses@lesfranqueses.cat


Cinquè.-  NOTIFICAR aquests acords a les àrees de Seguretat Ciutadana; Cultura, 
Infància i Joventut; Obres i Serveis; Urbanisme, Activitats i Habitatge, així com a la 
Comissió de Festa Major de Bellavista.

Sisè.-  FER DIFUSIÓ d’aquesta resolució mitjançant la inserció de bans a Bellavista, 
així com en el web municipal.”

Francesc Colomé Tenas, alcalde (document signat electrònicament al marge). 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Franqueses del Vallès Ajuntament de                      Les Franqueses del Vallès
	2017-06-30T17:03:24+0200
	Corró d'Avall
	T-CAT P Francesc Colomé Tenas |52141101D
	Ho accepto




