
 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

  

 

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  TTOORROO  CCOONNFFIIRRMMAA  SSUU  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  GGRRUUPPOO  DDEE  NNUUEEVVAASS  

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  ZZAAMMOORRAA1100  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

DDEE  LLAA  AAPPPP  DDEE  ZZAAMMOORRAA..  

ZZaammoorraa1100  ccoonnssiiddeerraa  aaddeeccuuaaddaa  llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  ppaarraa  llaa  

rreeffoorrmmaa  ddeell  mmeerrccaaddoo..  

ZZaammoorraa1100  iinnffoorrmmaa  ddee  ssuu  iinniicciiaattiivvaa  eenn  PPuueebbllaa  ddee  SSaannaabbrriiaa..  

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  TToorroo  hhaa  mmaanniiffeessttaaddoo  ssuu  iinntteerrééss  eenn  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  GGrruuppoo  ddee  

TTrraabbaajjoo  ddee  NNuueevvaass  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  ZZaammoorraa1100,,  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunnaa  AApppp  úúnniiccaa  

ppaarraa  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  ZZaammoorraa..  

DDee  eessttaa  ffoorrmmaa  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  TToorroo  ssee  iinntteeggrraa  eenn  llaa  CCoommiissiióónn  TTééccnniiccaa  qquuee  

ZZaammoorraa1100  hhaa  ccrreeaaddoo  aa  eessttee  ffiinn,,  yy  ddee  llaa  qquuee  yyaa  ffoorrmmaann  ppaarrttee  llooss  AAyyuunnttaammiieennttooss  ddee  

ZZaammoorraa  yy  BBeennaavveennttee..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ddeell  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  FFoommeennttoo  yy  DDeessaarrrroolllloo  qquuee  ssee  rreeaalliizzóó  eell  

ppaassaaddoo  mmiiéérrccoolleess,,  llaa  eemmpprreessaa  ccoonnssuullttoorraa  ccoonnttrraattaaddaa  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa  

pprreesseennttóó  aa  ZZaammoorraa1100  llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  qquuee  ssee  hhaa  eellaabboorraaddoo  ppaarraa  eell    pprrooyyeeccttoo  ddee  

rreehhaabbiilliittaacciióónn,,  rreemmooddeellaacciióónn  yy  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  AAbbaassttooss,,  yy  qquuee  rreeccooggee  

uunnaa  sseerriiee  ddee  ppaassooss  iimmpprreesscciinnddiibblleess,,  qquuee  ddeebbeenn  ddee  sseerr  lllleevvaaddooss  ddee  ffoorrmmaa  rriigguurroossaa  yy  

oorrddeennaaddaa,,  qquuee  ppeerrmmiittiirráánn  aaccoommeetteerr  llaa  ttaann  nneecceessaarriiaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddeell  MMeerrccaaddoo..  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo  ZZaammoorraa1100  vvee  ccoorrrreeccttoo  eell  ppllaanntteeaammiieennttoo  pprreesseennttaaddoo,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  

qquuee  eell  pprriimmeerr  ppaassoo  qquuee  ddeebbee  ddaarrssee  eess  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddeell  mmaarrccoo  jjuurrííddiiccoo  qquuee  rreegguullaarráá  llaa  

rreellaacciióónn  eennttrree  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  llooss  iinndduussttrriiaalleess  yy  llooss  ccoommpprroommiissooss  qquuee  ccaaddaa  ppaarrttee  

aassuummee,,  yy  qquuee  ddeebbeerráá  sseerrvviirr  ddee  bbaassee  ppaarraa  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddeell  mmooddeelloo  ddee  nneeggoocciioo  qquuee  eell  

MMeerrccaaddoo  ddee  AAbbaassttooss  yy  ZZaammoorraa  nneecceessiittaann::  MMooddeerrnnoo,,  aabbiieerrttoo,,  ccoonn  ooffeerrttaa  ccoommpplleettaa,,  yy  

aauuttoossuuffiicciieenncciiaa  eeccoonnóómmiiccaa..  

ZZaammoorraa1100  hhaa  ssoolliicciittaaddoo  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa  ssuu  iinncclluussiióónn  eenn  llaa  ccoommiissiióónn  

ttééccnniiccaa  qquuee  aa  ttaall  eeffeeccttoo  ssee  ccoonnssttiittuuiirráá  eennttrree  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  llooss  iinndduussttrriiaalleess  ddeell  

MMeerrccaaddoo  ddee  AAbbaassttooss..  



 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA 

  

 

ZZaammoorraa1100  mmaanntteennddrráá  eell  pprróóxxiimmoo  lluunneess  1188  uunnaa  rreeuunniióónn  ccoonn  eell  mmuunnddoo  eemmpprreessaarriiaall  yy  

pprrooffeessiioonnaall  ddee  PPuueebbllaa  ddee  SSaannaabbrriiaa,,  eenn  llaa  qquuee  iinnffoorrmmaarráá  ddee  ssuu  iinniicciiaattiivvaa  yy  ddaarráá  

ddeettaalllleess  ddee  llaa  ggéénneessiiss,,  oobbjjeettiivvooss  yy  pprrooyyeeccttooss  qquuee  ssee  qquuiieerreenn  rreeaalliizzaarr,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llooss  

ppaassooss  qquuee  ssee  eessttáánn  ddaannddoo,,  yy  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  eenn  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  ZZaammoorraa1100..  

EEssttee  eennccuueennttrroo  ssee  eennmmaarrccaa  ddeennttrroo  ddee  llaass  rroonnddaass  ddee  ccoonnttaaccttooss  qquuee  ZZaammoorraa1100  lllleevvaa  

rreeaalliizzaannddoo  ccoonn  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess  ppoollííttiiccooss,,  ssoocciiaalleess  yy  eeccoonnóómmiiccooss  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  

ppaarraa  aavvaannzzaarr  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  mmaatteerriiaalliizzaacciióónn  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss..  

LLaa  pprreesseennttaacciióónn  tteennddrráá  lluuggaarr  aa  llaass  2200::0000  hh  eenn  llooss  ssaalloonneess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  

PPuueebbllaa  ddee  SSaannaabbrriiaa..  

PPrreevviiaammeennttee  aa  eessttaa  rreeuunniióónn,,  llooss  mmááxxiimmooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ZZaammoorraa1100  mmaanntteennddrráánn  

uunn  eennccuueennttrroo  ccoonn  eell  AAllccaallddee  ddee  PPuueebbllaa  ddee  SSaannaabbrriiaa,,  DD..  JJoosséé  FFeerrnnáánnddeezz  BBllaannccoo..  

  

  

ZZaammoorraa,,  1155  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001177    

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

GGeerreennttee  ZZaammoorraa1100 


