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Informe sobre la queixa presentada per D.---------------- en data 

31/05/2022 en la qual em refereix quasi els mateixos temes que ja m'ha 

referit en mes de una de les queixes que m’ ha presentat, però que alguns de 

quals, reflectiré a continuació.  

 En aquesta sol·licitud de nou em presenta escrits que van dirigits a la 

Secretària de l'Alcalde, l'alta, a l'Alcalde, a Regidors de Sanitat, brigada 

d'obres. M'adjunta informes mèdics i resolució de la seua minusvalidesa, però 

en cap dels escrits m'ha semblat llegir o no he sabut veure que vaja dirigit a 

aquesta Sindicatura. 

  En la mateixa continua queixant-se de com funcionen els departaments 

de l'Ajuntament i em torna a referir que hi ha virus del mico i que li tiren les 

culpes a les mascotes, que qui té les culpes en realitat són els ajuntaments 

per falta de neteja. Que hi ha solars amb moltes bestioles. Que hi ha 

paparres, puces, mosquits, paneroles, formigues, animals morts que no 

netegen els contenidors, que no tallen l'herba dels jardins, que no maten els 

insectes i són els que porten les malalties, que fan mala olor els embornals. 

Que cal desinfectar sobretot el barri dels 613 habitatges. Que els cotxes 

van per on volen i poden atropellar als xiquets que van pel carrer, que hi ha 

perill i no han fet res per arreglar-ho. Que a l'Ajuntament no li donen citar 

per a entrevistes, que no han anant a veure la seua casa com li van prometre. 

Que com fan tants esforços acaben rebentats, però és de no fer res. Els 

pares haurien d'adonar-se que qualsevol dia els donen una mala notícia, que 

han atropellat al seu fill. Que no es poden els arbres i els jardins estan bruts, 

que els amos no recullen les cacas dels gossos i hi ha molts virus, que falten 

papereres, que no netegen el clavegueram, ni desinfecten bancs ni sòls ni res. 

Que l'ajuntament és la casa del poble i han d'estar tots aquells que treballen 

per al poble no ocupes i que haurien d'atendre els veïns i no donen cites per 



a ningú i molts altres temes que ja consten en altres queixes presentades i 

que no em sembla oportú tornar a reproduir 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. 

En el seu escrit no he llegit per cap costat  qui és el motiu, (que conste 

en les normes de la Sindicatura), per a interposar una queixa davant meu, (a 

més no he vist cap referència a aquesta Sindicatura de Greuges per cap 

costat), solament les seues manifestacions sobre lo brut i malament que està 

Burjassot i sobretot el barri dels 613 habitatges i que no està conforme amb 

el funcionament de l'Ajuntament.  

Quant a les seues còpies dels informes mèdics i el seu grau de 

minusvalidesa, no arribe a entendre el perquè de fer-me'ls arribar, ja que jo 

no els necessite i entenc que no guarden cap relació amb els seus comentaris 

sobre l'estat del poble. 

  Però per al cas que li semble oportú haurà de dirigir la reclamació al 

departament que corresponga directament, ja que jo no forme part de 

l'oficina de Registre d'Entrada de l'Ajuntament. Recomanant-li que ho faça 

de manera concisa breu, relatant exactament el motiu de la reclamació. 

Així i tot, li diré, com ja li he dit en altres queixes presentades per 

vosté, que és una tasca molt encomiable que es preocupe pel benestar dels 

veïns de Burjassot, però també continue recordant-li que hauran de ser 

cadascun d'ells, els que posen la corresponent reclamació, en el moment en 

què es troben en alguna de les situacions descrites per vosté, si el troben 

convenient, vosté no pot reclamar pels altres. 

Quant al mal estat que m'ha referit sobretot del barri on viu, li diré 

que hem de ser cadascun de nosaltres els que prenguem consciència de cuidar 

el nostre entorn, ja que mentre hi haja gent incívica que en lloc de cuidar els 

mobiliaris urbans i els jardins, ho desbaraten, mai podrem viure amb neteja i 



en ordre, per molt que els serveis de neteja i de reparacions facen el seu 

treball. 

He de tornar a recomanar-li que els seus escrits els redacte de manera 

adequada i correcta, ja que trobe que a vegades no mesura massa les seues 

paraules i com ja li he dit altres vegades, “les paraules se les emporta el vent 

però el que està escrit, escrit queda”. 

Per tant, 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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