
Sindica de Greuges de Burjassot 

Rfa. Queixa. 11/21 

Assumpte: Temes relacionats amb el manteniment a Burjassot 

Data.   16/12/21   

Informe sobre la queixa presentada per Sr. ----------------, que 

resumiré breument atés que m'és impossible referir la totalitat dels temes 

que aborda. 

  En aquesta queixa continua insistint que Burjassot i sobretot el barri 

dels 613 habitatges està oblidat per l'Ajuntament que està tot malament, 

que l'Ajuntament no arregla res, que els amos dels gossos no recullen els 

excrements i per això les famílies no poden eixir a passejar perquè les 

trepitgen, que els bancs estan trencats, que els fanals no il·luminen, que hi 

ha males olors per les caques dels animals, que els polítics menteixen, que la 

policia no posa multes. Que no s'arreglen els jardins, que es cremen els 

boscos i les plantes ( de tot el món ). Que l'associació de veïns no existeix, 

que és una sucursal del partit socialista. Que els regidors no fan res. Que no 

hi ha tallers per als joves i que per això estan pels carrers sense fer res. 

Que en els col·legis haurien d'ensenyar respecte. Que els remolcs estan mal 

aparcats. Que el mercat que posen en la plaça de l'Ajuntament és un perill 

pel coronavirus. Que vol tindre entrevistes amb regidors i l'alcalde i 

moltíssims mes comentaris que no considere necessari reflectir ací ja que 

entenc que són valoracions personals de l'instant. 

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. 

En el seu escrit no em diu o almenys no m'ha semblat llegir si hi ha hagut 

algú departament de l'Ajuntament que no ha contestat a algun dels escrits 

o reclamacions que ha pogut presentar, per la qual cosa no puc saber si 



s'han vulnerat o no els seus drets en relació amb l'actuació de 

l'Administració Municipal. 

Pel que he de considerar que aquesta queixa no reuneix els requisits 

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

la a tràmit. 

Així i tot li diré que és una tasca molt encomiable preocupar-se pels 

drets de tots els ciutadans en general, però també que hauria de ser el 

ciutadà que es trobe en cadascuna de les situacions que vosté em refereix, 

el que faça arribar la seua reclamació o queixa al departament de 

l'Administració que corresponga, depenent del tema del qual es tracte. 

 Quant als joves, em consta que existeixen tallers on el que ho 

desitja pot aprendre un ofici, o bé continuar amb els estudis actuals o 

tornar a estudiar, en el cas que l'hagueren abandonat en el seu moment, no 

podent obligar ni vosté ni ningú al fet que estudien o participen si ells no 

volen fer-ho una vegada que han passat l'edat en què l'ensenyament a 

Espanya és obligatòri. 

Sent que en una part de l'escrit de la queixa el dirigeix a un regidor 

d'aquest Ajuntament i al seu Alcalde, així com al President de la 

Generalitat, remetré la mateixa a Alcaldia a fi que li del tràmit que estime 

oportú. 

 Per tant, REMET la present queixa a Alcaldia i pel que fa a  aquesta 

Sindicatura procedisc a 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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