
Sindica de Greuges de Burjassot 

Rfa. Queixa. 10/21 

Assumpte: diversos temes en relació a la brutícia, manteniment etc en tots 

els barris de Burjassot i sobre tot al barri de les 613 habitatges. 

Data. 14/10/21 

 

Informe sobre la queixa presentada per Sr. --------------- basada en 

els següents fets resumits atés que m'és impossible separar la totalitat 

dels seus comentaris, encara que entenc que una de les instàncies va 

dirigida a un regidor d'aquest Ajuntament i l'altra al President de la 

Generalitat. 

En aquesta queixa continua referint que Burjassot i sobretot el barri 

dels 613 habitatges està oblidat per l'Ajuntament que no s'arregla res, que 

els amos dels gossos no recullen els excrements. Que els cotxes estan mal 

aparcats. Que no han posat els ascensors que van prometre ni donen ajudes 

per a famílies necessitades, que no hi ha espai per als xiquets perquè no hi 

ha gronxadors, que els bancs estan trencats, que els fanals no il·luminen, que 

hi ha mals olors pels desguassos, que hi ha paparres, puces, rates, que els 

polítics menteixen i no compleixen el que prometen, que la policia no patrulla 

ni posen multes. Que no arreglen els jardins ni els murs i que cauen per no 

arreglar-los, que no posen multes als remolcs que si que paguen els rebuts 

de l'Ajuntament però que després ni netegen ni arreglen res. Que 

l'associació de veïns només van unes quantes senyores que no pinten res. 

Que els regidors no fan res. Que menten tots. Etc, etc, etc. I molts altres 

comentaris que no considere oportú reflectir ací. 

La Sindicatura Municipal de Greuges de Burjassot, és una institució 

que té per missió vetlar pels drets dels ciutadans/as en relació amb 

l'actuació de l'Administració municipal i dels organismes administratius que 

depenen, així com de les empreses públiques amb capital que pertanyen 

totalment o parcialment a l'Ajuntament, i dels concessionaris dels serveis 

públics municipals. 



He comprovat en els diversos departaments d'aquest Ajuntament on 

podrien haver arribat les seues reclamacions i em comuniquen que si se li 

contesta. 

Pel que considerant que aquesta queixa no reuneix els requisits 

exigits per les normes reguladores d'aquesta Sindicatura, no puc admetre-

la a tràmit. 

Però sent que en una part de l'escrit de la queixa va dirigida a un 

regidor d'aquest Ajuntament, remetré la mateixa a Alcaldia a fi que se li 

del tràmit que estime oportú. 

En un altre dels apartats del referit escrit ho dirigeix a l'Excm. Sr. 

President de la Generalitat Valenciana pel que en el seu cas, podria ser 

competència de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, 

remetré la queixa a aquesta Sindicatura a fi que li done el tràmit que estime 

oportú. 

  Per tant, REMET la present queixa a la Sindicatura de Greuges de la 

Comunitat Valenciana  i a Alcaldia. 

 ARXIVAR una còpia de la present queixa i donar trasllat d'aquest informe 

a l'interessat, a l'efecte de que li conste tot l'actuat. 

Així mateix faig saber que aquest informe es publicarà en la pàgina 

web d'aquesta institució una vegada s'haja notificat a les parts. 

Atentament li saluda. 
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