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FA     S A B E R

Que amb motiu de les pròximes Festes Patronals, s'establix un termini fins al dia 20 d'agost
de l'any en curs, perquè tots aquells interessats puguen procedir a la petició de "INSTAL·LACIONS
DE BARRAQUES DE FESTES", en base a les següents condicions:

Estudiades les alternatives més convenients per a la ubicació d'estes instal·lacions, s'oferixen
les següents:

Explanada Lateral del Castell. Carrer Degà Llópez
Explanada Lateral del Castell. Carrer Almirall Antequera.
Aparcament Plaça de la Constitució
Carrer Degà Llópez entre María López i Creu.

Les comparses i entitats festeres sol·licitaran la ubicació que més els convinga, i en cas de
coincidència, es resoldrà per major antiguitat i en defecte per sorteig.

Els requisits que s'exigiran per a l'autorització del muntatge i funcionament de les mateixes,
es descriuen en el Decret 143/2015, d'11 de setembre del Consell.

Les instal·lacions hauran d'estar finalitzades abans de les 8’00 hores del  dia 30 d'agost, amb
la finalitat que puguen ser revisades per aquest Ajuntament, si ho considera necessari.

L'ambientació musical serà per mitjà d'orquestres i equips musicals
L'ambientació musical per mitjà de música disc no haurà de ser molesta per a la convivència

de la zona on estiga ubicada la Barraca. Si esta Alcaldia rep un nombre considerable d'informes
negatius, donarà lloc de forma immediata al precinte de l'equip per la Policia Local.

L'horari de dites barraques serà  el següent: Díes 1, 2, 3, 4, 5 i  6 de setembre de 22'30 a
5'00 del matí i el díes 31 d'agost,  7 i 8 de setembre de 22’30 a 6’00 del matí.

La duració de dites barraques serà del 31 d'agost al 9 de setembre de 2.019. El funcionament
d'estes barraques donarà començament a les 1'00 hores del dia 1 de setembre, és a dir, una vegada
finalitzat el Pregó de Festes i finalitzarà a les 6’00 hores del día 9 de setembre.

Les  peticions  podran  formular-se  en  el  Registre  d'Entrades  de  l'Ajuntament,  en  horari
d'oficina.

La  sol·licitud,  declaració  responsable  i  annex  de  documentació,  es  podrà  obtindre  en  el
Negociat de Gestió d'Esdeveniments, Festes, Protocol i Relacions Institucionals, 2a Planta.

El que es fa públic per a  general coneixement de tots els veïns de la localitat.

Santa Pola,7  d’agost de 2.019
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