
 

CCOOMMUUNNIICCAADDOO  DDEE  PPRREENNSSAA  

 

 

AACCLLAARRAACCIIOONNEESS  DDEE  ZZAAMMOORRAA1100  SS00BBRREE  LLEENNTTIITTUUDD  YY  

DDEEMMOORRAASS  EENN  LLAA  TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLIICCEENNCCIIAASS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS..  

AAnnttee  llaass  nnoottiicciiaass  ppuubblliiccaaddaass  eenn  eell  ddííaa  ddee  hhooyy  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ddeennuunncciiaa  ddee  pprreessiioonneess  yy  

aammeennaazzaass  eenn  llaa  ttrraammiittaacciióónn  ddee  lliicceenncciiaass  yy  oottrrooss  ttrráámmiitteess  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  ZZaammoorraa1100  qquuiieerree  

hhaacceerr  llaass  ssiigguuiieenntteess  oobbsseerrvvaacciioonneess::  

LLooss  pprroobblleemmaass  ssoobbrree  rreettrraassooss  eenn  llaass  ttrraammiittaacciioonneess  ddee  lliicceenncciiaass  yy  oottrraass  ggeessttiioonneess  

aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ssee  pprroodduucceenn  eenn  ZZaammoorraa  ddeessddee  hhaaccee  ddééccaaddaass,,  eenn  ttooddaass  llaass  

aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  yy  ccoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  ccoolloorr  ppoollííttiiccoo  qquuee  llaass  hhaayyaa  ggoobbeerrnnaaddoo  eenn  ccaaddaa  

mmoommeennttoo  

EEll  iinnffoorrmmee  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llooss  ccoolleeggiiooss  pprrooffeessiioonnaalleess  yy  ZZaammoorraa1100  eell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  eenneerroo  

rreeccooggííaa  llaass  pprriinncciippaalleess  ccaauussaass  ddee  eessttaa  pprroobblleemmááttiiccaa,,  aassíí  ccoommoo  uunnaa  sseerriiee  ddee  

rreeccoommeennddaacciioonneess  ddiirriiggiiddaa  aa  ttooddaass  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  qquuee  tteennííaann  ccoommppeetteenncciiaass  rreessppeeccttoo  

aa  ttrraammiittaacciióónn  ddee  ttooddoo  ttiippoo  ddee  lliicceenncciiaass..    AAllgguunnaass  ddee  eessttaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  ssee  hhaann  ppuueessttoo  

eenn  mmaarrcchhaa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa,,  ssii  bbiieenn,,  ZZaammoorraa1100  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eell  

pprroobblleemmaa  ddee  eexxcceessiivvoo  rreettrraassoo  eenn  llaa  ttrraammiittaacciióónn  ddee  lliicceenncciiaass  ssiigguuee  aaccttiivvoo,,  yy  ddeebbee  sseerr  

ssoolluucciioonnaaddoo  ddee  ffoorrmmaa  uurrggeennttee..  

RReessppeeccttoo  aa  llaass  ddeeccllaarraacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ssoobbrree  llaass  pprreessiioonneess  rreecciibbiiddaass  ppoorr  aallgguunnooss  

pprrooffeessiioonnaalleess,,  ZZaammoorraa1100  qquuiieerree  aaccllaarraarr  qquuee  ééssttaass  ssee  pprroodduucceenn  eenn  eell  ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  ppooccaa  

sseennssiibbiilliiddaadd,,  eenn  aallgguunnaass  ooccaassiioonneess  yy  aa  mmooddoo  iinnddiivviidduuaall,,  ddee  aallgguunnooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ccoonn  

rreessppeeccttoo  aall  ttrraabbaajjoo  qquuee  rreeaalliizzaann  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  aall  pprreesseennttaarr  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  aannttee  llaass  

aaddmmiinniissttrraacciioonneess,,  yy  aa  llooss  iinnccoonnvveenniieenntteess  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  aa  llaa  hhoorraa  ddee  eexxpprreessaarr  ssuuss  

qquueejjaass  yy  ddeennuunncciiaass  ppoorr  llaass  ttrraabbaass  bbuurrooccrrááttiiccaass..      

ZZaammoorraa1100  qquuiieerree  ddeessmmeennttiirr,,  ppúúbblliiccaa  yy  ttaajjaanntteemmeennttee,,  hhaabbeerr  hhaabbllaaddoo  ddee  ddeennuunncciiaass,,  

pprreessiioonneess  oo  rreepprreessaalliiaass  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa,,  nnii  ddee  nniinngguunnaa  oottrraa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  hhaacciiaa  pprrooffeessiioonnaalleess  oo  cciiuuddaaddaannooss..    LLaa  qquueejjaa  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  ZZaammoorraa1100,,  

sseeggúúnn  ssee  hhaa  iinnddiiccaaddoo  aanntteerriioorrmmeennttee,,  ssee  cciiññee  eexxcclluussiivvaammeennttee  aall  áámmbbiittoo  ddee  llaa  ttrraammiittaacciióónn  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa..  

  

ZZaammoorraa,,  1188  ddee  aabbrriill  ddee  22001188  

  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  ZZaammoorraa1100  

GGeerreennttee 


