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Subdelegación del Gobierno en Zamora; Junta de Castilla y León; Diputación Provincial de Zamora; Ayuntamiento de Zamora;  

Caja Rural de Zamora; Cámara de Comercio de Zamora; CEOE-CEPYME Zamora; AZEHOS; AZECO. 

ZZAAMMOORRAA1100  DDEENNUUNNCCIIAA  LLAA  FFAALLTTAA  DDEE  VVOOLLUUNNTTAADD  YY  

PPRREEDDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  LLAA  

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIINNCCIIAALL  YY  EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  

ZZAAMMOORRAA  CCOONN  SSUUSS  PPRROOYYEECCTTOOSS..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  cceelleebbrraaddaa  aayyeerr,,  ccoonn  llaa  aauusseenncciiaa  ddee  llaa  PPrreessiiddeennttaa  ddee  llaa  

DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  yy  ddeell  AAllccaallddee  ddee  ZZaammoorraa,,  eell  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  

ddee  ZZaammoorraa1100  eexxiiggiióó  aa  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  llooccaalleess  llaa  ppuueessttaa  eenn  

mmaarrcchhaa  ddee  uunn  ppllaann  ddee  pprroommoocciióónn  ttuurrííssttiiccaa  ccoonnjjuunnttoo..  

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ddee  ZZaammoorraa1100  cceelleebbrraaddoo  eenn  eell  ddííaa  ddee  aayyeerr,,  ssee  rreeccooggííaa  

uunn  oorrddeenn  ddeell  ddííaa  ccoonn  ddooss  aassuunnttooss  ddee  ssuummaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ppaarraa  ZZaammoorraa::  LLaa  pprroobblleemmááttiiccaa  

ssoobbrree  lliicceenncciiaass  yy  ttrráámmiitteess  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  qquuee  aaffeeccttaa  aa  ttooddaass  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess;;  yy  llaa  

uurrggeennttee  nneecceessiiddaadd  ddee  uunn  ppllaann  ddee    pprroommoocciióónn  ttuurrííssttiiccaa  ccoonnjjuunnttaa  eennttrree  llaass  

aaddmmiinniissttrraacciioonneess  llooccaalleess..  

LLaa  aauusseenncciiaa  ddee  llooss  ddooss  mmááxxiimmooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  llooccaalleess,,  

DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  yy  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  ZZaammoorraa,,  ((aauusseenncciiaa  jjuussttiiffiiccaaddaa  ppoorr  ssuuss  

rreessppeeccttiivvooss  ggaabbiinneetteess)),,  iimmppiiddiieerroonn  ppooddeerr  aannaalliizzaarr  eenn  pprrooffuunnddiiddaadd,,  yy  bbuussccaarr  ssoolluucciioonneess  

ccoonnjjuunnttaass  ppaarraa  eessttooss  tteemmaass..  

EEll  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ssee  pprroonnuunncciióó,,  ppoorr  ttoottaall  uunnaanniimmiiddaadd  ddee  llooss  aassiisstteenntteess,,  eenn  llaa  eexxiiggeenncciiaa  

ddee  llaa  uurrggeennttee  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  uunn  ppllaann  ddee  pprroommoocciióónn  ttuurrííssttiiccaa  pprroovviinncciiaall  ccoonnjjuunnttoo,,  

ccoonn  ddeeffiinniicciióónn  eessttrraattééggiiccaa  ddee  oobbjjeettiivvooss,,  vviissiióónn  ddee  ffuuttuurroo  yy  ppeerrdduurraabbllee  eenn  eell  ttiieemmppoo..    SSee  

ttrraassllaaddaa  eessttaa  eexxiiggeenncciiaa  aa  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  ZZaammoorraa  yy  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  

ZZaammoorraa,,  ssoolliicciittáánnddoolleess  llaa  ttoottaall  ee  iinnmmeeddiiaattaa  iimmpplliiccaacciióónn  eenn  eessttee  iimmppoorrttaannttee  aassuunnttoo  ppaarraa  llaa  

pprroovviinncciiaa  ddee  ZZaammoorraa..  

RReessppeeccttoo  aall  eessttaaddoo  yy  aavvaannccee  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  ZZaammoorraa1100,,  ssee  ccoonnssttaattóó  llaa  ffaallttaa  ddee  

vvoolluunnttaadd  rreeaall  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ee  iimmpplliiccaacciióónn  ddee  llaass  ddooss  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  llooccaalleess,,  

ssiittuuaacciióónn  qquuee  eessttáá  pprroovvooccaannddoo  uunnaa  eexxcceessiivvaa  ddeemmoorraa  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  aallgguunnooss  

pprrooyyeeccttooss..      

EEll  CCoonnsseejjoo  GGeenneerraall  ddee  ZZaammoorraa1100  ssoolliicciittaa  aa  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  qquuee,,  ssii  eessttáánn  ddee  

aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  pprrooyyeeccttooss  yy  oobbjjeettiivvooss  ddee  ZZaammoorraa1100  ssee  ttrraabbaajjee  ddee  ffoorrmmaa  ccoonnjjuunnttaa,,  áággiill  yy  

aaccttiivvaa,,  yy  eenn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  qquuee  ssee  aaccttúúee  ccoonn  ccllaarriiddaadd,,  ssiinncceerriiddaadd  yy  ttrraannssppaarreenncciiaa..  

  

ZZaammoorraa,,  2299  ddee  mmaayyoo  ddee  22001188  

FFddoo..  FFrraanncciissccoo  PPrriieettoo  TToorraannzzoo  

AAssoocciiaacciióónn  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  ZZaammoorraa1100  

GGeerreennttee 


