
LLISTA DE QUEIXES REBUDES PER E-mail 2021 

 

 

1.- 

 Queixa presentada per  e-mail , el  dia3/03/2021, per una veïna sol·licitant 

un habitatge perquè es troba al carrer. 

 

2.- 

 Queixa presentada pe r e-mail, el dia 17/03/2021, per una veïna perquè no 

li donen un habitatge i es troba al carrer vivint. 

 

3.-  

Remesa per correu a la Sindicatura de Greuges per part d'un veí que em 

comunica que la policia local, ha comés greus fets. Em remet un vídeo en el 

qual de manera confusa es veu, una porta, gent, una dona amb un xiquet en 

braços. Segons aquest veí s'ha tapiat un pis amb gent dins i menors. 

Li remet correu i li comunique que contactaré amb la policia local a fi 

d'esbrinar l'ocorregut, esperant que no hi haja hagut problema i que tot 

s'haja solucionat. 

Des de la policia local em traslladen l'ocorregut, sent certament 

contradictori amb el que m'havia referit aquest veí. 

Atés que el meu correu segueix sense funcionar en el moment en què tinga 

accés a ell, comunicaré a aquest veí les manifestacions de la policia. 

 

 

 

4.-   



Queixa remesa al meu correu per part d'un veí amb domicili a Madrid, en el 

qual em refereix que presenta una instància dirigida a qui corresponga de 

l'Ajuntament, en relació a l'adequada evacuació de les aigües residuals dels 

habitatges confrontants al seu habitatge, en el cas que els habitatges 

annexos no disposen de connexió a la xarxa de clavegueram,, les aigües 

residuals estan sent presumptament evacuades a atraves dels pous cecs 

existents, i perquè aquest veí té humitats en el seu baix, sol·licita s'esmene 

aquesta deficiència en el cas que no existeix l'obligatòria connexió amb la 

xarxa de clavegueram publique. 

 

Li conteste via –email igualment , referint-li que aquesta Sindicatura no pot 

intervindre fins que la secció que corresponga li conteste o no, li adjunte el 

fullet on consten les causes en les quals si puc intervindre. En el cas que 

necessite alguna cosa mes no dubte a comunicar-m'ho.  

 

5.- 

Queixa remesa per una veïna de Burjassot, que m'aporta una còpia d'una 

instància en la qual refereix com té conflictes des de fa mes d'un any amb 

una veïna del seu edifici. Sol·licita mediació per l'assetjament i per les 

amenaces que pateix, tenint moltes vegades que cridar  a la policia local. 

Li conteste, preguntant-li si ha presentat aquesta instància en el registre 

d'entrada de l'Ajuntament i em contesta que no, però que per part de la 

Policia Local, es durà a terme una mediació amb aquesta veïna a veure si es 

pot solucionar. També em comenta que des que la policia ha intervingut, 

aquesta veïna l'ha deixada de molestar. 

 


