
  

  

  

HHoonnoorraabbllee  AAssaammbblleeaa  LLeeggiissllaattiivvaa::  

  

RReepprreesseennttaarr  aa  eessttaa  CCuueerrppoo  CCoolleeggiiaaddoo  eenn  eessttee  ppeerrííooddoo  ddee  sseessiioonneess,,  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  mmii  ddee  ggrraann  

vvaallííaa  yy  aallttoo  hhoonnoorr,,  aall  hhaabbeerr  pprreessiiddiiddoo  llooss  ttrraabbaajjooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  

TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  ppoorr  eelllloo  eess  eell  mmoommeennttoo  

pprrooppiicciioo  ppaarraa  hhaacceerr  uunn  rreeccuueennttoo  ddee  lloo  rreeaalliizzaaddoo..  

  

SSaabbeemmooss  qquuee  llaa  llaabboorr  ddee  llooss  LLeeggiissllaaddoorreess,,  nnoo  ssóólloo  ssee  ccoonnccrreettaa  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  nnoorrmmaass  

jjuurrííddiiccaass,,  ssiinnoo  qquuee  pprrooccuurraa  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo,,  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaass  ssoolluucciioonneess  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  

qquuee  llee  aaqquueejjaann,,  ppoorr  eelllloo,,  eell  pprreesseennttee  iinnffoorrmmee  ccoonnttiieennee  llaass  aacccciioonneess  mmááss  ddeessttaaccaaddaass  

lllleevvaaddaass  aa  ccaabboo  eenn  eell  ppeerrííooddoo..    

  

BBaajjoo  eessttee  ccoonntteexxttoo  yy  eenn  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  qquuee  ddiissppoonnee  eell  aarrttííccuulloo  4477  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  

PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  eenn  mmii  ccaarráácctteerr  ddee  PPrreessiiddeennttaa  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  

lleeggaalliiddaadd  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppaarrllaammeennttaarriiaa  ddee  eessttaa  RReepprreesseennttaacciióónn  PPooppuullaarr,,  rriinnddoo  eell  IInnffoorrmmee  

ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeessaarrrroollllaaddaass  dduurraannttee  eell  tteerrcceerr  mmeess  ddee  sseessiioonneess,,  cceelleebbrraaddoo  ddeell  1188  ddee  

ooccttuubbrree  aall  1177  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddeell  pprreesseennttee  aaññoo..  

  

EEnn  eessttaa  tteessiittuurraa,,  ssee  rreessoollvviieerroonn  ddeennttrroo  ddee  uunn  sseennttiiddoo  ddeemmooccrrááttiiccoo  uunn  ttoottaall  ddee  1144  

rreessoolluucciioonneess  eennttrree  AAccuueerrddooss  yy  DDeeccrreettooss,,  ddee  llooss  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  mmee  ppeerrmmiittoo  eennuummeerraarr  

eenn  oorrddeenn  ccrroonnoollóóggiiccoo::  
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EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  AAccuueerrddooss  ssee  ddiiccttaarroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

  

  AAccuueerrddooss  qquuee  rreeffoorrmmaarroonn  aa  ssuuss  ssiimmiillaarreess  rreellaattiivvooss  aa  llaa  ddeeccllaarraattoorriiaa  ddee  CCoonnssttiittuucciióónn  

ddee  GGrruuppooss  yy  RReepprreesseennttaacciioonneess  PPaarrllaammeennttaarriiaass,,  aassíí  ccoommoo  eell  ddee  llaa  CCoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  

CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo..  

  

  AAccuueerrddoo  qquuee  ddeetteerrmmiinnóó  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddeell  CCoommiittéé  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  PPooddeerr  

LLeeggiissllaattiivvoo..  

  

  AAccuueerrddoo  qquuee  eexxhhoorrttóó  aa  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd,,  ppaarraa  qquuee  aapplliiqquueenn  lloo  

eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  1177  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  DDeerreecchhooss  yy  CCuullttuurraa  IInnddííggeennaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

NNaayyaarriitt..  

  

  AAccuueerrddoo  qquuee  aauuttoorriizzóó  llaa  mmeettooddoollooggííaa  qquuee  hhaabbrráá  ddee  iimmpplleemmeennttaarr  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  

GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  IInnssttiittuucciioonnaall  22001111--

22001144,,  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo..  

  

  AAccuueerrddoo  qquuee  aauuttoorriizzóó  pprroorrrrooggaarr  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  AAvvaannccee  ddee  GGeessttiióónn  FFiinnaanncciieerraa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  TTeerrcceerr  TTrriimmeessttrree  ddeell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001111,,  aa  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee::  

JJaallaa,,  AAmmaattlláánn  ddee  CCaaññaass,,  CCoommppoosstteellaa,,  SSaannttiiaaggoo  IIxxccuuiinnttllaa,,  XXaalliissccoo,,    RRoossaammoorraaddaa,,  

HHuuaajjiiccoorrii,,  SSaann  PPeeddrroo  LLaagguunniillllaass,,  LLaa  YYeessccaa  yy  DDeell  NNaayyaarr,,  NNaayyaarriitt..  
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  AAccuueerrddoo  qquuee  eemmiittiióó  eexxhhoorrttoo  aa  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  PPrreessuuppuueessttoo  yy  CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa  ddee  llaa  

CCáámmaarraa  ddee  DDiippuuttaaddooss  ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  UUnniióónn,,  ppaarraa  qquuee  ssee  mmooddiiffiiqquuee  eell  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  EEggrreessooss  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  ppaarraa  eell  EEjjeerrcciicciioo  FFiissccaall  22001122,,  aa  

eeffeeccttoo  ddee  aauummeennttaarr  eell  mmoonnttoo  eeccoonnóómmiiccoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  llaa  CCiieenncciiaa  yy  TTeeccnnoollooggííaa..  

  

  AAccuueerrddoo  qquuee  eemmiittiióó  eexxhhoorrttoo  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  UUnniióónn  yy  aall  TTiittuullaarr  ddeell  PPooddeerr  

EEjjeeccuuttiivvoo  EEssttaattaall,,  ppaarraa  qquuee  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  ssuu  ccoommppeetteenncciiaa  rreeaalliicceenn  llaass  aacccciioonneess  

ppeerrttiinneenntteess  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  ppeessccaa  ccoommeerrcciiaall  ddeell  PPeezz  DDoorraaddoo..  

  

  AAccuueerrddoo  qquuee  ddeessiiggnnóó  aa  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo,,  qquuee  

iinntteeggrraarráánn  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  IInntteerriinnssttiittuucciioonnaall  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  

uunn  nnuueevvoo  SSiisstteemmaa  ddee  JJuussttiicciiaa  PPeennaall  eenn  NNaayyaarriitt..  

  

  AAccuueerrddoo  qquuee  eexxhhoorrttóó  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  FFeeddeerraall,,  ppaarraa  qquuee  iinnffoorrmmee  aa  llaa  

ppoobbllaacciióónn  ssoobbrree  llooss  eeffeeccttooss  nnoocciivvooss  qquuee  ooccaassiioonnaa  aa  llaa  ssaalluudd  eell  aabbuussoo  eenn  llaa  iinnggeessttaa  ddee  

rreeffrreessccooss,,  jjuuggooss  yy  nnééccttaarreess  eennvvaassaaddooss..  

  

  AAccuueerrddoo  qquuee  eexxhhoorrttóó  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa  FFeeddeerraall  yy  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  

EEdduuccaacciióónn  BBáássiiccaa  eenn  llaa  EEnnttiiddaadd,,  ppaarraa  qquuee  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  aattrriibbuucciioonneess  yy  eenn  eell  

áámmbbiittoo  ddee  ssuu  ccoommppeetteenncciiaa,,  iimmpplleemmeenntteenn  pprrooggrraammaass  yy  aacccciioonneess  tteennddiieenntteess  aa  llaa  

pprreevveenncciióónn,,  aatteenncciióónn  yy  eerrrraaddiiccaacciióónn  ddeell  aaccoossoo  oo  vviioolleenncciiaa  eessccoollaarr..  
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EEnn  mmaatteerriiaa  ddee  DDeeccrreettooss::  

  

  EEssttee  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  PPooddeerr  CCoonnssttiittuuyyeennttee  PPeerrmmaanneennttee  ddee  llaa  UUnniióónn,,  

ppaarrttiicciippaammooss  eenn  eell  aannáálliissiiss  yy  aapprroobbaacciióónn  ddee  ddooss  MMiinnuuttaass  PPrrooyyeeccttooss  ddee  DDeeccrreettoo  ddee  

rreeffoorrmmaa  aa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  eennttrree  llaass  qquuee  ddeessttaaccaa  eell  ddee  eelleevvaarr  

aa  rraannggoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  hhaacceerr  oobblliiggaattoorriiaa  llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr,,  yy  lloo  

ccoonncceerrnniieennttee  aa  ggaarraannttiizzaarr  aall  cciiuuddaaddaannoo  eell  ddeerreecchhoo  aall  aagguuaa  yy  pprrootteecccciióónn  aall  mmeeddiioo  

aammbbiieennttee  ssaannoo  ppaarraa  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  yy  bbiieenneessttaarr..  

  

  DDee  iigguuaall  mmaanneerraa,,  aapprroobbóó  eell  DDeeccrreettoo  qquuee  rreeffoorrmmóó  ddiivveerrssooss  nnuummeerraalleess  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  CCuullttuurraall  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt..  

  

EEnn  ccoommuunniiccaacciioonneess  rreecciibbiiddaass::  

  

EEssttaa  LLeeggiissllaattuurraa  rreecciibbiióó  5566  ccoommuunniiccaaddooss  ddee  ddiivveerrssooss  óórrggaannooss  lleeggiissllaattiivvooss  ddee  llaa  rreeppúúbblliiccaa;;  

ddeell  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  UUnniióónn;;  ddee  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd,,  yy  ddee  DDiippuuttaaddooss  ddee  eessttaa  

LLeeggiissllaattuurraa,,  ddee  llooss  ccuuaalleess  ssee  ttuurrnnaarroonn  ppaarraa  ssuu  ccoonnoocciimmiieennttoo  aa  llaass  CCoommiissiioonneess  LLeeggiissllaattiivvaass  

ccoommppeetteenntteess..  

  

EEnn  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarrllaammeennttaarriiaass  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa  aatteennddiióó  lloo  ssiigguuiieennttee::  

  

EEnn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaa  DDiipplloommaacciiaa  PPaarrllaammeennttaarriiaa,,  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa  aa  ttrraavvééss  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  

CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  DDiippuuttaaddoo  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz,,  jjuunnttoo  ccoonn  llaa  
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CCoommiissiióónn  ddee  AAssuunnttooss  AAggrrooppeeccuuaarriiooss,,  FFoorreessttaalleess  yy  MMiinneerrooss,,  ssoossttuuvviieerroonn  uunn  eennccuueennttrroo  ccoonn  

rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  SSiisstteemmaass  PPrroodduuccttoo  AAggrrííccoollaa  ddeell  EEssttaaddoo;;  OOrrggaanniizzaacciioonneess  GGrreemmiiaalleess  yy  

RReepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  BBaannccaa,,  aa  eeffeeccttoo  ddee  ttrraabbaajjaarr  ddee  mmaanneerraa  ccoooorrddiinnaaddaa  ccoonn  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  ffiinnaanncciieerraass  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  nnuueevvooss  mmeeccaanniissmmooss  ccrreeddiittiicciiooss  aa  

ffaavvoorr  ddee  llooss  ccaammppeessiinnooss..  

  

AAssiimmiissmmoo,,  ccoonn  eell  iinntteerrééss  ddee  sseegguuiirr  ffoorrttaalleecciiddoo  llaa  rreellaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall,,  llooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  

CCoommiissiióónn  ddee  JJuussttiicciiaa  yy  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  ssee  rreeuunniieerroonn  ccoonn  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  

ddee  DDeeffeennssaa  ddee  llooss  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  GGuuiilllleerrmmoo  HHuuiiccoott  RRiivvaass  

ÁÁllvvaarreezz  yy  llooss  iinntteeggrraanntteess  ddeell  CCoonnsseejjoo  CCiiuuddaaddaannoo  ddee  eessttee  oorrggaanniissmmoo  ppúúbblliiccoo  aauuttóónnoommoo,,  

ppaarraa  aannaalliizzaarr  llaa  pprrooppuueessttaa  ppaarraa  ssuu  pprreessuuppuueessttoo  ddeell  aaññoo  22001122..  

  

EEnn  oottrroo  oorrddeenn  ddee  iiddeeaass,,  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  rreessppeettoo  ddee  aauuttoonnoommííaa  mmuunniicciippaall  yy  bbaajjoo  uunn  ddiiáállooggoo  

aabbiieerrttoo,,  llooss  DDiippuuttaaddooss  iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ppoorr  ccoonndduuccttoo  

ddeell  PPrreessiiddeennttee  DDiippuuttaaddoo  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz,,  ssoossttuuvviieerroonn  uunn  eennccuueennttrroo  ccoonn  llooss  

AAllccaallddeess  ddee  llooss  2200  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  llaa  EEnnttiiddaadd,,  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  sseennttaarr  llaass  bbaasseess  ppaarraa  

ttrraabbaajjaarr  eenn  ccoooorrddiinnaacciióónn  eenn  llooss  tteemmaass  ddee  llaa  aaggeennddaa  ccoommúúnn,,  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaass  

oobblliiggaacciioonneess  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  yy  AAyyuunnttaammiieennttooss,,  yy  mmaanntteenneerr  uunnaa  ccoommuunniiccaacciióónn  

ppeerrmmaanneennttee..  

  

BBaajjoo  eessttee  mmiissmmoo  oorrddeenn,,  ssee  rreeaalliizzaarroonn  llooss  ttaalllleerreess  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ddeessttiinnaaddooss  aa  uunniiffoorrmmaarr  

llooss  CCrriitteerriiooss  TTééccnniiccooss--LLeeggiissllaattiivvooss  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaass  iinniicciiaattiivvaass  ddee  LLeeyyeess  ddee  IInnggrreessooss  

eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001122  ddee  llooss  2200  AAyyuunnttaammiieennttooss,,  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  óórrggaannooss  ttééccnniiccooss  

ddeell  HHoonnoorraabbllee  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo..  



 6 

  

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eess  ddee  rreessaallttaarr  qquuee  eell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  ooccttuubbrree  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  eell  JJuurriissttaa  yy  

DDooccttoorr  eenn  DDeerreecchhoo,,  JJoorrggee  CCaarrppiizzoo  MMaaccggrreeggoorr,,  rreeaalliizzóó  uunnaa  vviissiittaa  ddee  ccoorrtteessííaa  aall  CCoonnggrreessoo  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  NNaayyaarriitt,,  ssiieennddoo  rreecciibbiiddoo  ppoorr  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  

LLeeggiissllaattiivvoo,,  DDiippuuttaaddoo  AArrmmaannddoo  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz,,  ccoonn  qquuiieenn  ssoossttuuvvoo  uunn  ddiiáállooggoo  eenn  mmaatteerriiaa  

lleeggiissllaattiivvaa..  

  

AAssiimmiissmmoo,,  eell  DDiippuuttaaddoo  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  aatteennddiióó  eenn  llaa  

sseeddee  ddee  eessttee  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  aa  eessttuuddiiaanntteess  uunniivveerrssiittaarriiooss..    

  

CCoonn  ffeecchhaa  1155  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo,,  eell  AAuuddiittoorr  GGeenneerraall  ddeell  ÓÓrrggaannoo  ddee  

FFiissccaalliizzaacciióónn  SSuuppeerriioorr,,  LLiicceenncciiaaddoo  SSaallvvaaddoorr  IIggnnaacciioo  IIññiigguueezz  CCaassttiilllloo,,  pprreesseennttóó  aannttee  llooss  

iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  HHaacciieennddaa,,  CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa  yy  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  llaa  TTrriiggééssiimmaa  

LLeeggiissllaattuurraa,,  eell  IInnffoorrmmee  ddee  RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  CCuueennttaa  PPúúbblliiccaa  EEssttaattaall,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  

eejjeerrcciicciioo  ffiissccaall  22001100..    

  

PPoorr  oottrroo  llaaddoo,,  aannttee  llaa  iinnddiissppeennssaabbllee  pprreesseenncciiaa  ddee  uunnaa  rreepprreesseennttaacciióónn  yy  uunnaa  aaccttiivvaa  

ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo  LLeeggiissllaattiivvoo,,  

aannttee  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  hheecchhaa  ppoorr  eell  EEjjeeccuuttiivvoo  EEssttaattaall,,  rreeiitteerróó  eell  

ccoommpprroommiissoo  ddee  ttrraabbaajjaarr  eenn  uunniiddaadd  ccoonn  llaa  TTrriiggééssiimmaa  LLeeggiissllaattuurraa  yy  eell  GGoobbiieerrnnoo  EEssttaattaall,,  aa  ffiinn  

ddee  hhaacceerr  eeffeeccttiivvoo  eell  PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  eenn  llaa  EEnnttiiddaadd..  
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EEnn  eessttaa  tteessiittuurraa  eessttooyy  ccoonnvveenncciiddaa  ddee  qquuee  eenn  NNaayyaarriitt,,  eessttáánn  ddaaddaass  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  

ggeenneerraarr  uunnaa  ddiinnáámmiiccaa  ccoooorrddiinnaaddaa  yy  eennttrraarr  ddee  lllleennoo  eenn  eell  aannáálliissiiss  ddee  tteemmaass  pprriioorriittaarriiooss::  

ccoommoo  ssoonn  llaa  sseegguurriiddaadd  ppúúbblliiccaa,,  eedduuccaacciióónn,,  ssaalluudd  yy  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  mmuunniicciippaall..  

  

CCoommppaaññeerrooss  LLeeggiissllaaddoorreess,,  eessttooss  ffuueerroonn  llooss  tteemmaass  yy  llaass  rreessoolluucciioonneess  ttoommaaddaass  ppoorr  PPlleennoo  

LLeeggiissllaattiivvoo,,  ccoonn  ggrraann  ccoommpprroommiissoo  yy  sseennttiiddoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppaarraa  bbiieenn  ddee  NNaayyaarriitt  yy  llooss  

nnaayyaarriittaass..  

  

FFiinnaallmmeennttee  cciiuuddaaddaannaass  yy  cciiuuddaaddaannooss  DDiippuuttaaddooss,,  ccoonn  eessttee  iinnffoorrmmee  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  llaa  

PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa  ddaa  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  iinnffoorrmmaarr  aall  ttéérrmmiinnoo  ddee  

llaa  mmiissmmaa  ssoobbrree  nnuueessttrroo  ddeesseemmppeeññoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  ddeejjaa  ccoonnssttaanncciiaa  ddeell  ttrraabbaajjoo  qquuee  hheemmooss  

oobbtteenniiddoo  eenn  eessttee  mmeess  ddee  sseessiioonneess,,  ddeell  ccuuaall  ssee  ddeesspprreennddee  uunn  bbaallaannccee  ppoossiittiivvoo  eenn  ddoonnddee  eell  

ccoommúúnn  ddeennoommiinnaaddoorr  ddeell  qquueehhaacceerr  ppaarrllaammeennttaarriioo  hhaa  ssiiddoo  llaa  cciivviilliiddaadd  ppoollííttiiccaa,,  eell  aaccuueerrddoo  

ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd  yy  eell  rreessppeettoo  eennttrree  iigguuaalleess  ssoobbrree  ccuuaallqquuiieerr  ddiiffeerreenncciiaa..  

  

NNoo  mmee  qquueeddaa  mmááss  qquuee  aaggrraaddeecceerr  eell  iinnvvaalluuaabbllee  aappooyyoo  ddee  mmiiss  ccoommppaaññeerrooss  DDiippuuttaaddooss  

iinntteeggrraanntteess  ddee  llaa  MMeessaa  DDiirreeccttiivvaa,,  yy  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  eessttaa  LLeeggiissllaattuurraa  ppoorr  ssuu  eessffuueerrzzoo  yy  

ddeeddiiccaacciióónn  aa  llooss  ttrraabbaajjooss  ppaarrllaammeennttaarriiooss..    

  

  

  

DDiipp..  FFááttiimmaa  ddeell  SSooll  GGóómmeezz  MMoonntteerroo  


