
Parlem de regeneració 
democràtica, des de Xeresa. 
11 d’octubre de 2014 
 
El passat 1 d’agost Compromís per Xeresa va realitzar una as-
semblea oberta. Els assistents pogueren exressar queixes, crítiques dels assi-
tents i també exposar-les de forma anònima. 
 
 
A l’assemblea que va ser anuncia-
da pel poble amb cartells i a les xar-
xes socials va assistir gent per ex-
pressar les queixes o les suggeri-
ments. 
 
L’alcalde va exposar breument les 
línies de treball del seu equip per 
crear llocs: 
 

• Nova oferta de turisme basat 
en l’esport i natura. 
 

• Millora dels polígon industrial 
 

• Ajudar a les persones en la 
formació laboral. 

 
Després l’alcalde de Xeresa va de-
manar que se li plantejaren totes les 
preguntes, dubtes, crítiques i sugge-
riments. 
 
Els participants van poder posar per 
escrit les seues queixes i suggeri-
ments de fomar anònima. 
 
Compromís per Xeresa va repartir un paper i bolígraf entre els assistents per a 
que anotaren les queixes i crítiques lliurement i de forma anònima. 
Un exemple de reclamacions afecta a la falta de control sobre l’incivisme de 
molts propietaris de gossos. 

Assemblea oberta de Compromís per Xeresa el dia 1 

d’agost de 2014 

Queixes i suggeriments 

http://xeresa.compromis.ws 



COMPROMÍS PER UNA GESTIÓ MÉS TRANSPARENT.COMPROMÍS PER UNA GESTIÓ MÉS TRANSPARENT.COMPROMÍS PER UNA GESTIÓ MÉS TRANSPARENT.COMPROMÍS PER UNA GESTIÓ MÉS TRANSPARENT.    
Transparència en la gestió del patrimoni públicTransparència en la gestió del patrimoni públicTransparència en la gestió del patrimoni públicTransparència en la gestió del patrimoni públic. 

    
Convenis de permutes vendes i compres.Convenis de permutes vendes i compres.Convenis de permutes vendes i compres.Convenis de permutes vendes i compres.    
Amb el PPAmb el PPAmb el PPAmb el PP 
Els convenis de permutes entre solars es feien sense publicar-se. No ha 
estat gens fàcil trobar documentació al respecte. Afortunadament hem 
governat persones amb un interés: evitar  que ningú “cobrara dos vega-
des” les permutes aprofitant la “confusió”. 
 
Amb CompromísAmb CompromísAmb CompromísAmb Compromís 
Les reparcel�lacions i els convenis es publiquen fals diaris oficials. Inter, 
taulers... i tot passa pel plenari de l'Ajuntament i es publiquen. 
 
 
Lloguer de parcel�les públiques. Lloguer de parcel�les públiques. Lloguer de parcel�les públiques. Lloguer de parcel�les públiques.  
Amb  el PPAmb  el PPAmb  el PPAmb  el PP 
En l'època del PP les autoescoles pagaven comprant tickets ( diners en 
mà ). Usaven aigua i electricitat per netejaven cotxes i autobusos sobre-
tot els caps setmana. 
Durant més de 5 anys no van pagar ni aigua ni la llum. Recordem que te-
nien tota la nit un parell de focos de més de 100 KW en marxa. 
El tracte el va fer el govern i sense cap conveni públic. 
 
Amb CompromísAmb CompromísAmb CompromísAmb Compromís 
Quan la DGT els va obligar a usar una pista mes gran vam buscar una 
alternativa: els karts. 
Només començar posàrem un comptador d'aigua independent i al poc de-
temps, un d'electricitat. 
El preu que paguen està fixat per un conveni públic i el pagament per 
transferència. 
A diferència dels govern del PP, tots els partits participaren en els procés 
i el conveni va ser públic. 

 
Presidencialisme o govern democràtic.Presidencialisme o govern democràtic.Presidencialisme o govern democràtic.Presidencialisme o govern democràtic. 

 
Amb CompromísAmb CompromísAmb CompromísAmb Compromís 
El que és competència del plenari no ho decideix l'alcalde ni cap regidor. 
En el plenari de 30 de juny de 2011 ( punt 2 del plenari ) s’informa de la 
constitució del nou ajuntament. Per primera vegada un alcalde  delega en 
regidors la facultat de contractar obres i contractes.  

http://xeresa.compromis.ws 



 
Amb el PPAmb el PPAmb el PPAmb el PP 
Ens trobem, hui, amb una reclama-
ció de responsabilitat patrimonial 
de la urbanitzadora del . Molí, Per 
què ? Perquè amb un decret 
d’alcaldia van “pretendre” anular 
un acord plenari i la Justícia ho va 
invalidar. 
 
 

Justícia amb els impostos.   Justícia amb els impostos.   Justícia amb els impostos.   Justícia amb els impostos.   
IBI AP7 / Antenes Mondú-IBI AP7 / Antenes Mondú-IBI AP7 / Antenes Mondú-IBI AP7 / Antenes Mondú-
ber.ber.ber.ber.    
 
Si parlem de regeneració democrà-
tica, parlem de plantar cara als gr-
na monstres de les telecomunica-
ions, energia, concessionàries etc... Que abusen dels ciutadans mentre te-
nen comprats als polítcs dels grans partits. 
 
Amb el PPAmb el PPAmb el PPAmb el PP 
A partir del 2006 es podia cobrar l'IBI ( Impost de Bens Immobles )  a -
l'autopista, AP7. Però Xeresa –governada pel PP- va ser l´únic poble que 
no la va cobrar aquell any. Vam ser una vergonya. 
 
Amb CompromísAmb CompromísAmb CompromísAmb Compromís 
Ara som un exemple per a altres municipis en regular l’ocupació del Mon-
dúber. 
 

 

Més informació 
 

Amb el PPAmb el PPAmb el PPAmb el PP    
Era pràcticament impossible saber què es decidia a l’ajuntament.  
 
Amb Compromís.Amb Compromís.Amb Compromís.Amb Compromís.    
Les actes dels plenaris es publiquen a www.xeresa.es . Les contractacions 
també al Perfil del Contractant. Hi ha publicacions periòdiques en xarxes 
i aplicacions i es dóna compte regularment dels pagament i deutes.  

http://xeresa.compromis.ws 



Des de CompromísCompromísCompromísCompromís demanem una  
regeneracio democràtica regeneracio democràtica regeneracio democràtica regeneracio democràtica per al país amb :  
 

1. Llistes obertesLlistes obertesLlistes obertesLlistes obertes, compromís major amb l’electorat i menor 
amb el partit. Obligaria a treballar més i a mostrar els re-
sultats. 
2. ReferèndumsReferèndumsReferèndumsReferèndums: la participació dels ciutadans és fonamental 
en la democràcia. El govern ha d’explicar i consultar a la 
ciutadania els temes importants per al país.  
3. Eliminar el SenatEliminar el SenatEliminar el SenatEliminar el Senat, que és una càmera sense sentit, amb 
una funció irrellevant i que només serveix per a tindre un 
major nombre de ‘gent política’ a càrrec de l’erari públic. 
4. Regulació de sous i salarisRegulació de sous i salarisRegulació de sous i salarisRegulació de sous i salaris per a tothom qui cobre del tre-
sor públic. Reducció dràstica d’assessors i d’assessores. 
5. Llei de PartitsLlei de PartitsLlei de PartitsLlei de Partits polítics amb un funcionament i finança-
ment totalment transparents. Tribunal de Comptes eficaç, 
amb auditories anuals i amb capacitat de sancionar. 
6. RTVE i RTVVRTVE i RTVVRTVE i RTVVRTVE i RTVV ( esta el PP ens l’ha furtada ) públiques i 
independents, dirigides per professionals que no depenguen 
dels governs de torn. Informació veraç, continguts culturals, 
educatius i cívics. 
7. Justícia independentJustícia independentJustícia independentJustícia independent. Els membres dels òrgans superiors 
( Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional, Audiència…) 
han de ser triats democràticament sense ingerència dels 
partits polítics. 
8. Repartiment d’escons i regidors segon la Llei Hare i no la 
Llei D'Hondt actual. El repartiment de vots segons la Llei 
d’Hondt afavoreix que els partits grans obtinguen un dipu-
tat amb menys vots que els partit xicotets. 

http://xeresa.compromis.ws 


