
RELACION DE QUEIXES PRESENTADES PRIMER SEMESTRE ANY  2019 

 

Queixa número 1-2019   

Matèria: No contestar a sol·licitud de desglossar partides 

Data: 30/01/2019 

 

Queixa presentada per un veí que va sol·licitar en el seu moment desglossament de la partida 

1621, corresponent als exercicis liquidats dels anys 2016, 2017 i el pressupost prorrogat de 

l'any 2018 publicat en el portal de transparència en el concepte de “  obligacions reconegudes 

netes”, i que no li havien contestat. 

Estat:  En tràmit. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Queixa número  2-2019  

Matèria: molèsties produïdes per sorolls en un baix 

Data : 27/02/2019 

 Queixa presentada per part d'un veí que va denunciar i continua denunciant les molèsties que 

pateix en el seu habitatge, per part dels sorolls que s'originen en el baix que es troba davall del 

seu habitatge i que no s'han solucionat. 

Estat: Resolta 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Queixa número 3/2019  

Matèria: reclama  retard en la resposta  sobre la renda valenciana d'inclusió  

Data: 05/04/2019 

 

Queixa que presenta una veïna d'aquesta població perquè  en data 01/10/2018, se li va 

concedir el dret a percebre la Renda Valenciana d'Inclusió i fins al moment en què va presentar 

aquesta queixa no  havia rebut resposta. 

Estat:  Inadmesa per incompetència i remesa al Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 

----------------------------------------------------------------------------------- 



Queixa 4/2019 

Matèria: Sol·licitud de llicència  de terrassa  

Data: 08/04/2019 

 

Queixa presentada per la titular d'un  establiment d'aquesta població, perquè havia pagat les 

taxes per a la renovació de la concessió de la terrassa, però no havia presentat la sol·licitud per 

a aquesta, per la qual cosa no tenia llicència per a això. 

Estat: Resolta  

----------------------------------------------------------------------- 

 

Queixa  5/2019 

Matèria: Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat d'un baix de la seua propietat 

Data  15/04/2019 

Estat: Resolta. 

 

Queixa que presenta una veïna d'aquesta població perquè havia sol·licitat la cèdula 

d'habitabilitat d'un baix de la seua propietat i no havia tingut resposta fins al moment en què 

va presentar aquesta queixa. 

Estat:  Resolta. 

------------------------------------------------------------------------ 

Queixa 6/2019 

Matèria:  Reclama l'import de la multa imposada i taxes grua 

Data:23/04/2019 

 

Queixa presentada per part d'un veí, reclamant la devolució de l'import de la multa i taxes de 

la grua, ocasionades en la localitat d'Alboraia, per un error a posar  la targeta de minusvàlid  de 

la seua mare en lloc de la seua. 

Estat: Inadmesa per incompetència i remesa al  Defensor del Veí d'Alboraia 

 

 



 

 


