
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IINNFFOORRMMEE  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
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PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  MMEESSAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  
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HHoonnoorraabbllee  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

EEnn  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  qquuee  ddiissppoonnee  eell  aarrttííccuulloo  4477  ffrraacccciióónn  XXVVIIII  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  

LLeeggiissllaattiivvoo  yy  4400  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  eell  GGoobbiieerrnnoo  IInntteerriioorr  ddeell  CCoonnggrreessoo,,  eenn  mmii  ccaarráácctteerr  ddee  

PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  hhaaggoo  eennttrreeggaa  ddeell  iinnffoorrmmee  qquuee  ccoonnttiieennee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

lleeggiissllaattiivvaass  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  mmeess  qquuee  ttuuvvee  eell  aallttoo  hhoonnoorr  ddee  pprreessiiddiirr  llooss  ttrraabbaajjooss  

lleeggiissllaattiivvooss  ddee  eessttee  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo,,  lllleevvaaddooss  aa  ccaabboo  ddeell  ddííaa  1188  ddee  mmaarrzzoo  aall  1133  ddee  aabbrriill  

ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo..  

  

EEnn  eessee  ccoonntteexxttoo,,  ssee  ccoonnoocciieerroonn  yy  aapprroobbaarroonn  eenn  uunn  sseennttiiddoo  ddeemmooccrrááttiiccoo  uunn  AAccuueerrddoo  

LLeeggiissllaattiivvoo  yy  cciinnccoo  DDeeccrreettooss,,  ddee  llooss  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  mmee  ppeerrmmiittoo  eennuummeerraarr  eenn  oorrddeenn  

ccrroonnoollóóggiiccoo::  

  

EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  AAccuueerrddoo  ssee  ddiiccttóó  eell  ssiigguuiieennttee::  

  

  EEll  qquuee  eelliiggiióó  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  ppaarraa  ddiirriiggiirr  eell  ssiigguuiieennttee  mmeess  ddee  sseessiioonneess..  
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EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  ddeeccrreettooss::  

  

  EEssttee  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  aapprroobbóó  eell  DDeeccrreettoo  qquuee  rreeffoorrmmóó,,  aaddiicciioonnóó  yy  ddeerrooggóó  ddiivveerrssooss  

aarrttííccuullooss  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa    yy  AAcccceessoo  aa  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

NNaayyaarriitt..  

  

  AAssiimmiissmmoo,,  eell  DDeeccrreettoo  rreellaattiivvoo  aall  IInnffoorrmmee  ddeell  RReessuullttaaddoo  ddee  llaa  CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001100..  

  

  TTaammbbiiéénn  eell  DDeeccrreettoo  qquuee  oottoorrggóó  llaa  ““MMeeddaallllaa  NNaayyaarriitt  aa  llaa  IInnvveessttiiggaacciióónn  CCiieennttííffiiccaa  yy  

TTeeccnnoollóóggiiccaa  22001111””..      

  

  CCoommoo  eell  DDeeccrreettoo  qquuee  rreeffoorrmmóó  yy  aaddiicciioonnóó  ddiivveerrssooss  aarrttííccuullooss  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  FFoommeennttoo  aall  

TTuurriissmmoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  
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  PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  PPooddeerr  CCoonnssttiittuuyyeennttee  FFeeddeerraall  ssee  aapprroobbóó  eell  DDeeccrreettoo  qquuee  

aaddiicciioonnaa  eell  ppáárrrraaffoo  sseegguunnddoo  ddee  llaa  FFrraacccciióónn  XXXXII  ddeell  aarrttííccuulloo  7733  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  

ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss..  

  

EEnn  ccoommuunniiccaacciioonneess  rreecciibbiiddaass::  

  

SSee  rreecciibbiieerroonn  ddiivveerrssooss  ccoommuunniiccaaddooss  ddee  óórrggaannooss  lleeggiissllaattiivvooss  ddee  llaa  rreeppúúbblliiccaa;;  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  

llaa  UUnniióónn;;  ddee  AAyyuunnttaammiieennttooss;;  ddeell  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  yy  ddee  DDiippuuttaaddooss  ddee  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa,,  ddee  

llooss  ccuuaalleess  ssee  ttuurrnnaarroonn  ppaarraa  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  aa  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  ccoommppeetteenntteess..  

  

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eennttrree  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarrllaammeennttaarriiaass  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

  CCoonn  ffeecchhaa  22  ddee  aabbrriill  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  HHaacciieennddaa,,  CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa  yy  

PPrreessuuppuueessttoo,,  rreeaalliizzóó  rreeuunniióónn  IInnffoorrmmaattiivvaa  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  llaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  aauuttoorriizzaacciióónn  
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ppaarraa  ccoonnttrraattaarr  ccrrééddiittoo  ddee  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  SSaann  PPeeddrroo  LLaagguunniillllaass,,  IIxxttlláánn  ddeell  RRííoo  yy  

BBaahhííaa  ddee  BBaannddeerraass,,  NNaayyaarriitt;;  

  

PPrreesseennttaacciióónn  ddeell  PPrrooggrraammaa  AAnnuuaall  ddee  AAuuddiittoorrííaass  22001122,,  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ÓÓrrggaannoo  ddee  

FFiissccaalliizzaacciióónn  SSuuppeerriioorr,,  yy  

  

  RReeuunniióónn  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass,,  ppaarraa  ddiiccttaammiinnaarr  llaa  LLeeyy  ddee  

AArrcchhiivvooss  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..    

  

EEnn  aassuunnttooss  ggeenneerraalleess  ssee  ccoonnoocciióó  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

  PPrroonnuunncciiaammiieennttoo  rreellaattiivvoo  aall  AAnniivveerrssaarriioo  ddeell  NNaattaalliicciioo  ddee  DDoonn  BBeenniittoo  JJuuáárreezz  GGaarrccííaa..  

  

  PPrroonnuunncciiaammiieennttoo  rreellaattiivvoo  aa  llaa  sseexxttaa  eeddiicciióónn  ddee  llaa  hhoorraa  ddeell  ppllaanneettaa..  

  

  IInniicciiaattiivvaa  ddee  LLeeyy  ddee  DDeessaarrrroolllloo  AAggrrííccoollaa  SSuusstteennttaabbllee  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  
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  RReeffoorrmmaa  aa  ddiivveerrssooss  aarrttííccuullooss  ddee  llaa  LLeeyy  MMuunniicciippaall  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  

pprreessuuppuueessttooss  mmuullttiiaannuuaalleess  yy  ppllaanneeaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa,,  yy  

  

  RReeffoorrmmaa  aa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  eexxttiinncciióónn  ddee  

ddoommiinniioo..  

  

CCiiuuddaaddaannaass  yy  cciiuuddaaddaannooss  DDiippuuttaaddooss::  

  

EEssttaa  PPrreessiiddeenncciiaa  ddeejjaa  ccoonnssttaanncciiaa  ddeell  ddeesseemmppeeññoo  qquuee  hheemmooss  oobbtteenniiddoo  eenn  eessttee  mmeess  ddee  

sseessiioonneess,,  ppoorr  lloo  qquuee  aaggrraaddeezzccoo  aa  mmiiss  ccoommppaaññeerrooss  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  ssuu  aappooyyoo  yy  

ccoollaabboorraacciióónn  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  ttaarreeaass  eennccoommeennddaaddaass,,  ddee  iigguuaall  mmaanneerraa  aa  llooss  ddeemmááss  

LLeeggiissllaaddoorreess  ddee  eessttaa  XXXXXX  LLeeggiissllaattuurraa  ppoorr  ssuu  eessffuueerrzzoo  yy  ddeeddiiccaacciióónn  aa  llooss  ttrraabbaajjooss  lleeggiissllaattiivvooss..  

  

PPoorr  ssuu  aatteenncciióónn,,  ggrraacciiaass..  


