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AYUNTAMIENTOS
PONTEVEDRA
BANDO POLO QUE SE ANUNCIA A CELEBRACIÓN DAS CERIMONIAS DE BEBÉS
Queridos pontevedreses e pontevedresas,
Ante a demanda expresada por unha parte da cidadanía, nomeadamente proxenitores que desexan
testemuñar públicamente o nacemento dos seus fillos ou fillas en Pontevedra, veño en dispoñer a
celebración dun novo tipo de eventos, aos que denominaremos Cerimonias de Bebés, que consisten en
desenvolver actos públicos de recoñecemento a novos cidadáns e cidadás.
Pontevedra, considerada Cidade Amiga da Infancia, aposta por convertirse nunha cidade na que as
nenas e os nenos poidan medrar en espazos sans, integradores e amábeis, na que servizos básicos como
a educación, a sanidade e a cultura se presten con garantías públicas e na que as políticas de apoio á
infancia estean presentes en todos os ámbitos da xestión pública, desde a accesibilidade á mobilidade
infantil, pasando pola educación viaria, as programacións cultural, festiva e deportiva, as políticas de
benestar e o apoio á educación xeral, entre outros.
Moitas persoas desexan celebrar un acto de testemuña pública do nacemento dun novo membro das
súas familias, a través dunha cerimonia de benchegada á cidadanía, polo que ordenei planificar todos
os detalles que nos permitan acometer este tipo de eventos coa dignidade e a formalidade necesarias
para que resulte un acontecemento memorábel.
Despois de realizar os sondeos pertinentes, decidimos celebrar cerimonias de bebés ás que poidan
acodir as criaturas acompañadas dos pais, nais, testemuñas e familiares que desexen, para seren
recoñecidos públicamente como cidadáns ou cidadás de Pontevedra.
As cerimonias serán colectivas, mensuais, programadas e organizadas segundo un protocolo
elaborado expresamente con esta finalidade. Terán lugar no Pazo de Mugartegui un día sábado
pola mañá, se ben estes aspectos son flexibles e irán regulándose a medida que se vaian celebrando
eventos e que se poidan axustar todos os extremos para perfeccionalos, adaptalos no posíbel á demanda
dos interesados e lograr a máxima dignidade e comodidade dos participantes.
Os proxenitores interesados en participar nestas cerimonias, deben dirixir unha solicitude ao Servizo
de Protocolo da Alcaldía na que fagan constar os seus nomes e números de DNI, o nome do neno ou
nena e data de nacemento, enderezo familiar e fotocopia do Libro de Familia. No Servizo de
Protocolo do Concello poden recibir máis información sobre calquera curiosidade e suxestión que queira
realizar en torno á cerimonia.
Cómpreme dictar este Bando en Pontevedra, a 25 de setembro de 2013.—O Alcalde, Miguel Anxo
Fernández Lores.
2013009377

ASUNTO: PUBLICACION NO BOP DA NOTIFICACION DA ORDE DE EXECUCIÓN DE LIMPEZA
DE TERREO NO LUGAR DE PARADA DE ARRIBA CAMPAÑÓ.
Intentada a notificación do acto de trámite sinalado no asunto a Ricardo Piedras Cancela e ao non
resultar posible a súa práctica efectiva, de acordo co previsto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
na redacción conferida pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, procédese a notificar mediante a publicación
no BOP e no taboleiro de anuncios do Excmo Concello de Pontevedra o seguinte:
“DMA 155/12Vista denuncia presentada no rexistro deste Concello na que se pon de manifesto a
existencia de terreo en mal estado de conservación, con maleza, no lugar de Parada de Arriba Campañó
Pontevedra, feitos que se comproban pola policia local en informe de data 20,10,12 no que indican que
“...la finca colindante con la denunciante se encuentra llena de maleza”.
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