
DDEECCLLAARRAATTOORRIIAA  DDEE  CCUULLMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  EELLEECCTTOORRAALL  

OORRDDIINNAARRIIOO  DDEE  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS  YY  DDIIPPUUTTAADDOOSS  22001122..  

  

CCOOMMPPAAÑÑEERRAA  CCOONNSSEEJJEERRAA  YY  CCOOMMPPAAÑÑEERROOSS  CCOONNSSEEJJEERROOSS  

EELLEECCTTOORRAALLEESS..  

  

RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  DDEE  LLOOSS  PPAARRTTIIDDOOSS  PPOOLLIITTIICCOOSS..  

  

PPEERRSSOONNAALL  TTÉÉCCNNIICCOO  OOPPEERRAATTIIVVOO  DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  EELLEECCTTOORRAALL..  

  

AAMMIIGGOOSS  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  DDEE  LLOOSS  DDIIVVEERRSSOOSS  MMEEDDIIOOSS  DDEE  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  QQUUEE  NNOOSS  AACCOOMMPPAAÑÑAANN..  

  

LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  uunnaa  eelleecccciióónn  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  qquuee  ééssttaa  sseeaa  llooccaall  oo  

ffeeddeerraall,,  nnoo  eess  ttaarreeaa  ffáácciill  yy  uusstteeddeess  bbiieenn  lloo  ssaabbeenn,,  eennttrraaññaa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  

iinnffiinniiddaadd  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ppoorr  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  áárreeaass  ddeell  óórrggaannoo  eelleeccttoorraall;;  

eexxiiggee  llaa  ppuunnttuuaall  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  mmiissmmaass;;  ddeemmaannddaa  

ttaammbbiiéénn  eell  iimmppuullssoo  yy  vviiggiillaanncciiaa  ddee  llooss  óórrggaannooss  ddee  DDiirreecccciióónn  ppaarraa  ssuu  eeffiiccaazz  

ddeessaarrrroolllloo;;  ppeerroo  ssoobbrree  ttooddoo,,  rreessuullttaa  iinnddiissppeennssaabbllee  eell  ccoommpprroommiissoo  iinneelluuddiibbllee  

yy  llaa  vvoolluunnttaadd  ddee  sseerrvviicciioo  ccoommoo  eell  eexxpprreessaaddoo  ppoorr  mmii  ccoommppaaññeerraa  CCoonnsseejjeerraa  yy  

mmiiss  ccoommppaaññeerrooss  CCoonnsseejjeerrooss;;  ppoorr  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  ppaarrttiiddooss  

ppoollííttiiccooss  yy  ccooaalliicciioonneess  qquuee  ppaarrttiicciippaarroonn  eenn  eessttee  pprroocceessoo  eelleeccttoorraall;;  ttaammbbiiéénn  

eell  mmaanniiffeessttaaddoo  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  ttééccnniiccoo  ooppeerraattiivvoo  ddeell  IInnssttiittuuttoo..  

  

AA  ppaarrttiirr  ddeell  77  ddee  eenneerroo  ddee  ééssttee  aaññoo,,  ffeecchhaa  eenn  qquuee  ssee  iinniicciióó  ffoorrmmaallmmeennttee  eell  

pprroocceessoo  eelleeccttoorraall  ddee  AAyyuunnttaammiieennttooss  yy  DDiippuuttaaddooss  22001122,,  ssee  iinntteennssiiffiiccaarroonn  

llaass  aacccciioonneess,,  ttooddaass  eennccaammiinnaaddaass  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  eelleecccciióónn  eenn  llaa  qquuee  ssee  

rreennoovvaarroonn  8811  AAyyuunnttaammiieennttooss  yy  ssee  eelliiggiieerroonn  aa  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  qquuee  

iinntteeggrraarráánn  llaa  pprróóxxiimmaa  lleeggiissllaattuurraa,,  eenn  eessttaa  eelleecccciióónn  llaass  ddiivveerrssaass  eexxpprreessiioonneess  

ppoollííttiiccaass  ppaarrttiicciippaarroonn  eenn  uunn  ppllaannoo  ddee  iigguuaallddaadd  yy  eeqquuiiddaadd,,  ssiieemmpprree  ssee  bbuussccóó  

qquuee  llaass  ddiivveerrggeenncciiaass  nnaattuurraalleess  ggeenneerraaddaass  eenn  llaa  bbúússqquueeddaa  ddeell  vvoottoo  



cciiuuddaaddaannoo,,  pprreevvaalleecciieerraa  eell  ddeebbaattee  ddee  iiddeeaass  yy  pprrooppuueessttaass  ddeennttrroo  ddee  llooss  

ppaarráámmeettrrooss  ddeell  rreessppeettoo  rreecciipprrooccoo,,  aassíí  eenn  eessee  aammbbiieennttee  ddee  cciivviilliiddaadd  ssee  lllleeggóó  

aa  llaa  JJoorrnnaaddaa  EElleeccttoorraall,,  ccoonn  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  ddee  qquuee  llaa  vvoolluunnttaadd  cciiuuddaaddaannaa  

ddeeppoossiittaaddaa  eenn  llaass  uurrnnaass  sseerrííaa  rreecciibbiiddaa  ppoorr  cciiuuddaaddaannooss  ccoonn  uunn  aallttoo  sseennttiiddoo  

ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  pprreevviiaammeennttee  ccaappaacciittaaddooss,,  ggaarraannttiizzaannddoo  eenn  ttooddoo  

mmoommeennttoo  llaa  lliibbeerrttaadd  yy  sseeccrreeccííaa  ddeell  ssuuffrraaggiioo..  

  

LLaa  cciiuuddaaddaannííaa  eelliiggiióó  aa  ssuuss  aauuttoorriiddaaddeess  mmuunniicciippaalleess  yy  aa  ssuuss  rreepprreesseennttaanntteess  

ppooppuullaarreess;;  llooss  ddeessaaccuueerrddooss  ee  iinnccoonnffoorrmmiiddaaddeess  eenn  ffoorrmmaa  rreessppoonnssaabbllee  ssee  

ttrraammiittaarroonn  yy  ccaannaalliizzaarroonn  aa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  jjuurriissddiicccciioonnaalleess  

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,,  aa  ffiinn  ddee  ssuubbssttaanncciiaarr  yy  rreessoollvveerr  llooss  mmeeddiiooss  ddee  

iimmppuuggnnaacciióónn  iinntteerrppuueessttooss;;  eell  pprroocceessoo  eelleeccttoorraall  ssee  ccaarraacctteerriizzóó  ppoorr  uunnaa  

aammpplliiaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  rreebbaassaannddoo  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  yy  ppoorrcceennttaajjeess  

ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  oobbtteenniiddaa  eenn  pprroocceessooss  eelleeccttoorraalleess  aanntteerriioorreess;;  

eessaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aalliieennttaa  llooss  eessffuueerrzzooss  yy  aacccciioonneess  rreeaalliizzaaddaass,,  aaddeemmááss,,  

ppoorrqquuee  nnoo  ddeecciirrlloo,,  ffoorrttaalleeccee  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  cciiuuddaaddaannaa  eenn  ssuuss  

iinnssttiittuucciioonneess  ddeemmooccrrááttiiccaass;;  nnoo  hhuubboo  iinncciiddeenntteess  qquuee  ppuussiieerraann  eenn  rriieessggoo  llaa  

rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  JJoorrnnaaddaa  EElleeccttoorraall,,  aaúúnn  llaass  aacccciioonneess  mmaaggiisstteerriiaalleess  

ddiissiiddeenntteess  qquuee  iirrrreessppoonnssaabblleemmeennttee  oobbssttrruuyyeerroonn  tteemmppoorraallmmeennttee  llaass  

aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  óórrggaannoo  eelleeccttoorraall  ccoommoo  mmeeddiiddaa  ddee  pprreessiióónn  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  

ssoolluucciióónn  aa  ssuuss  ddeemmaannddaass,,  eenn  rraazzóónn  ddee  qquuee  ooppoorrttuunnaammeennttee  ffuueerroonn  

aatteennddiiddaass  ppoorr  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ccoommppeetteenntteess  aanntteeppoonniieennddoo  eell  ddiiáállooggoo  ccoommoo  

iinnssttrruummeennttoo  ddee  ssoolluucciióónn,,  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ssaalliiddaa,,  iinncclluuiiddaa  llaa  

vvííaa  lleeggaall..  

  

AAnntteess  ddee  ccoonncclluuiirr  aapprroovveecchhoo  llaa  ooccaassiióónn  ppaarraa  aaggrraaddeecceerr  ssiinncceerraammeennttee  aa  llaa  

CCoonnsseejjeerraa  yy  CCoonnsseejjeerrooss  EElleeccttoorraalleess,,  aa  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  ppaarrttiiddooss  

ppoollííttiiccooss  yy  ccooaalliicciioonneess,,  aassíí  ccoommoo  aa  llooss  ddiivveerrssooss  aaccttoorreess  ppoollííttiiccooss  ssuu  

ccoonnttrriibbuucciióónn  iinnvvaalluuaabbllee  eenn  llaa  ccoonnccrreecciióónn  ddee  uunnoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  

ffuunnddaammeennttaalleess  ddeell  IInnssttiittuuttoo  EElleeccttoorraall,,  ccoommoo  lloo  eess  eell  ddee  ggaarraannttiizzaarr  llaa  

cceelleebbrraacciióónn  ppeerriióóddiiccaa  yy  ppaaccííffiiccaa  ddee  llaass  eelleecccciioonneess  ppaarraa  rreennoovvaarr  aa  llooss  



AAyyuunnttaammiieennttooss  yy  aa  llooss  iinntteeggrraanntteess  ddeell  CCoonnggrreessoo  ddeell  EEssttaaddoo;;  aassiimmiissmmoo,,  

aaggrraaddeezzccoo  mmuuyy  ppuunnttuuaallmmeennttee  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddeecciiddiiddaa  ddeell  ppeerrssoonnaall  ttééccnniiccoo  

ooppeerraattiivvoo  ddeell  IInnssttiittuuttoo  EElleeccttoorraall,,  qquuiieenn  aassuummiióó  ssiinn  ttiittuubbeeooss  ssuuss  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess;;  ddee  iigguuaall  mmooddoo,,  mmii  aaggrraaddeecciimmiieennttoo  aall  ggoobbiieerrnnoo  ddeell  

eessttaaddoo  qquuee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  bbrriinnddóó  eell  

rreessgguuaarrddoo  yy  ccuussttooddiiaa  aa  ffiinn  ddee  ggaarraannttiizzaarr  eell  ttrraassllaaddoo  ddee  llaass  lliissttaass  nnoommiinnaalleess  

yy  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  eelleeccttoorraall  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  MMééxxiiccoo  aa  eessttaass  ooffiicciinnaass,,  aassíí  

ccoommoo  eenn  ssuu  ppoosstteerriioorr  ttrraassllaaddoo  aa  llooss  CCoonnsseejjooss  DDiissttrriittaalleess  EElleeccttoorraalleess;;  nnoo  

ppooddrrííaa  oommiittiirr  ffoorrmmuullaarr  uunn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ppúúbblliiccoo  aa  llooss  ddiivveerrssooss  

rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ppoorr  ssuu  oobbjjeettiivvaa  yy  ooppoorrttuunnaa  

llaabboorr  ppeerriiooddííssttiiccaa  qquuee  dduurraannttee  ttooddoo  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  pprroocceessoo  eelleeccttoorraall  

ddiieerroonn  sseegguuiimmiieennttoo  ppuunnttuuaall  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaarroonn  ppaarraa  

mmaanntteenneerr  ddeebbiiddaammeennttee  iinnffoorrmmaaddaa  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  gguueerrrreerreennssee..  

  

EExxpprreessaaddoo  lloo  aanntteerriioorr  yy  eenn  mmii  ccaarráácctteerr  ddee  CCoonnsseejjeerroo  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  

GGeenneerraall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  EElleeccttoorraall  ddeell  EEssttaaddoo,,  mmee  ppeerrmmiittoo  hhaacceerr  llaa  ssiigguuiieennttee::  

  

  

 


