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Informe sobre la queixa que m'ha presentat Sr. --------------, que 

resumiré en la mesura del possible atés que són valoracions personals en 

relació a les administracions que tenen relació amb la Ciutat de Burjassot  

id’ altres.  

  En l'escrit de sol·licitud de queixa continua reiterant que tot funciona 

malament a Burjassot i sobretot en el barri dels 613 habitatges, que ni els 

regidors, l'alcalde i la policia fan res i que per això els haurien de multar, 

que hi ha remolcs aparcats en aquest barri, demana 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  a on està, que l'instant necessita arreglar coses 

en el seu habitatge i ningú li dona ajudes, que al carrer de Carretera de 

Llíria hi ha molt de trànsit i atropellaran a algú alguna vegada, que falten 

zones d'aparcament, que els cotxes contaminen molt, que menteixen a la 

Defensora del Poble de Burjassot etc, etc, etc, i li dirigeix també a la 

Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, al President la 

Comunitat Valenciana  o per al departament que corresponga. 

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 aquesta sol·licitud de queixa presentada, donat l'extensa de la 

mateixa i la seua multitud de valoracions, no he pogut entendre si en 

aquesta ocasió ha presentat algú escrit a l'Ajuntament de Burjasssot i no li 



han contestat, 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. 

Entenc que aquesta queixa no respon a les normes reguladores 

d'aquesta Sindicatura i per tant no puc admetre-la a tràmit 

He de tornar a reiterar-li, com ja he fet en altres ocasions, que és 

molt encomiable per part de vosté per preocupar-se pels drets i necessitats 

de tots els ciutadans ja siguen de Burjassot o no, però em veig en l'obligació 

de dir-li de nou que és cada ciutadà, el que es trobe en una situació 

complicada o vulnerable, el que ha de presentar la seua reclamació on 

corresponga o buscar l'ajuda necessària; no podent jo entrar a comentar la 

resta de les seues valoracions.  

Però sent que en una part de l'escrit de la queixa té relació amb 

regidors d'aquest Ajuntament i al seu Alcalde remetré la mateixa a Alcaldia 

a fi que se li del tràmit que estime oportú. Així mateix com em demana al 

principi del seu escrit que la dirigisca també al Defensor del Poble de la 

Comunitat Valenciana li la remetré igualment a fi que li del tràmit que 

considere oportú 

 Per tant, REMET la present queixa a Alcaldia i al Defensor del Poble 

de la Comunitat Valenciana i, en lo  que respecta 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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