
 

 

 

                LLISTA DE QUEIXES PRESENTADES L'any 2021 

 

1- 

Queixa presentada per un veí de Burjassot, perquè li deneguen 

sistemàticament la pensió de jubilació que porta demanant des de fa anys. 

Remesa el 14/01/2021 al  Sindic de Greuges de València per ser 

incompetent  aquesta Sindicatura. 

El Sindic de Greuges  de la Comunitat Valenciana  ho ha remés al Defensor 

del Poble d'Espanya, a Madrid. 

 

2.-  

Queixa d'ofici sobre la problemàtica de falta de pediatra en els serveis 

d'urgències en els ambulatoris de Burjassot. 

Segons Conselleria no existeix pressupost per a dotar de pediatres a totes 

les àrees de salut, però que està en projecte per a l'Hospital Arnau de 

Vilanova. 

Em comunica que es posaran en contacte amb els coordinadors d'aquesta 

àrea de Salut per a transmetre'ls les queixes de la ciutadania. 

3.- 

Queixa presentada per un veí referint que les molèsties i sorolls que pateix 

en el seu habitatge per part del baix, des de fa molt temps i que no hi ha 

manera que se solucionen, perquè es lloga de manera esporàdica i no se'ls 

requereix perquè el solucionen ja que segueixen igual malgrat els anys que 

està reclamant a l'Ajuntament. 



Segons el negociat d'Urbanisme refereix que el baix està tancat i que en el 

moment en què tornen obrir procediran a inspeccionar-lo. La policia 

manifesta que l'activitat de carnisseria està  tancada des de fa dos mesos. 

 

4.- 

Queixa presentada per un veí en la qual refereix que tot Burjassot es troba 

abandonat per l'Ajuntament, que no es cuida, no s'arregla res i que haurien 

de fer alguna cosa mes que mentir a tothom. Que els jardins estan 

destrossats, que posen tanques, que els bancs estan destrossats, que no es 

preocupen del poble i menys del barri dels 613 habitatges. 

 

5.- 

Que presentada per un veí en la qual refereix que 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 i 

que si hi ha urgències no poden entrar, sobretot en el col·legi Diaz Pintat. 

Que hi ha perill d'incendis. Que no han posat els ascensors que van 

prometre ni donen ajudes per a famílies necessitades, que no ha espai 

perquè juguen els xiquets. 

 

6.- 

 

Queixa presentada per una veïna en la qual refereix que li deneguen un 

habitatge, perquè li diuen que en anteriors habitatges o immobles han 

realitzat activitats perilloses, incomodes o insalubres o, en general, 

realitzant actes que alteren greument la convivència veïnal. I també per 

ocupar il·legalment un habitatge en aquesta localitat de Burjassot. 

 

7.- 



 

Queixa presentada per un veí en la qual refereix 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 males 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 si que paguen els rebuts de l'Ajuntament 

però que després ni netegen ni arreglen res. 

 

8.- 

 

Queixa presentada per un veí d'Aldaia que es va presentar a unes oposicions 

a l'Ajuntament de Burjassot. Després va sol·licitar informació presentant 

escrits i no se li ha contestat, a pesar que han passat mes de tres mesos. 
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Queixa presentada per un veí en la qual em refereix el següent: 

 Que ha sol·licitat en diverses ocasions a la Comunitat de Propietaris que 

s'instal·le una rampa en l'entrada del seu edifici, ja que va en cadira de 

rodes i li és molt difícil la l accés al seu habitatge i refereix que no li fan 

cas. 
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Que presentada per un veí en la qual segueix  refierint 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 males 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 si que paguen els 

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

els regidors no fan res ni el president de la Generalitat. Que  mentisen  

tots. 
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Queixa presentada per un veí de Burjassot que insisteix que el poble està 

abandonat, el barri dels 613 habitatges mes que cap altre, que no hi ha 

visites de policia, que l'associació de veïns és una sucursal del partit 

socialista, que l'enllumenat no funciona, que les famílies no poden eixir a 

passejar, perquè hi ha cacas de gossos, que es vol reunir amb un regidor i 

amb la Sindica de Greuges, per a parlar de tot, que no hi ha tallers per als 

joves i que estan pel carrer sense fer res, que vol parlar amb l'alcalde i amb 

el regidor d'obres, que el mercat en la plaça de l'ajuntament aquesta 

malament, perquè els carrers són estrets i hi ha perill pel coronavirus, que 

els pensionistes estan abandonats, que es cremen els boscos i les plantes, 

que en els col·legis havien d'ensenyar respecte als alumnes, etc, etc. 
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 Queixa presentada per un veí de Burjassot que continua insistint que el 

poble està abandonat, sobretot el barri dels 613 habitatges, que 



l'associació de veïns no existeix, que ni els regidors, ni l'alcalde ni la policia 

fan res, que hi ha remolcs aparcats en aqueix barri, que es baixen els 

impostos, que se done ajudes als qui ho necessiten i a l'instant també, que 

no es compleix la Constitució, que el sou de les pensions és baix, que no 

arriben per a pagar les despeses, que els diners que havien donat per al 

barri dels 613 habitatges on aquesta, que l'instant necessita arreglar coses 

en el seu habitatge i ningú li dona ajudes, que en la carretera de liria hi ha 

molt de trànsit i atropellaran a algú alguna vegada, etc, etc,etc, etc,  
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Queixa presentada per un veí de Burjassot, en la qual continua reiterant que 

els polítics i regidors menteixen a tothom. Que en el barri dels 613 

habitatges hi ha rates, que no poden els arbres  i els jardins, que menteixen 

quan diuen que en el seu barri s'han gastat molts diners, que segur que és 

cert que han aconseguit moltes subvencions però que aqueixos diners no 

l'han vist en el barri, ni els ascensors, que no  fan res,  que s'ha 

d'investigar, que l'associació de veïns no fa res, que les ambulàncies no 

poden entrar per a recollir malalts, si es pegara foc, no poden entrar els 

bombers, que hi ha moltes coles per a Caritas, per a l'atur, per a Cruz roja, 

que no  baixan  els preus, que hi ha gent dormint al carrer i famílies menjant 

del fem, que es baixen els impostos i pugen els jornals, etc, etc, etc. 

 

 

 

 


