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

22/06/2022, basada en els següents fets dels quals resumiré alguns d'ells, 

encara que el més important per a mi és que la dirigeix tant al Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Publica, Sanitat de València, Generalitat Valenciana , però no la dirigeix a 

aquesta Sindicatura. 

  Refereix en la mateixa que hi ha solars que tenen més d'un metre 

d'herba, paparres, mosquits, puces, paneroles, moscardas, mosques, 

formigues voladores, formigues que no volen, colobres, algunes serps i una 

altra classe de bestioles i animals morts, fems que tiren als carrers, males 

olors, perills d'incendis, contaminació i malalties. Residència de persones 

discapacitades i dos instituts junts que segur que agafen alguna malaltia. Que 

cobren dels seus impostos que és diners públics i ho malgasten. Que cal fer 

més inspeccions per a enxampar-los. Que hi ha virus, coronavirus, grip i la 

pigota d'un mico. Que la brutícia porta malalties i que els ajuntaments han de 

netejar. El fem i la brutícia mata. Cal posar cartells perquè la gent no tire 

fems al carrer, sota multes, netejar el clavegueram. Que no compleixen el 

que mana la Comunitat Europea i que haurien d'enviar inspeccions perquè ho 

complisquen. Que ajuden al que no puga arreglar el seu habitatge que per a 

això està els diners de la Comunitat Europea. Que les administracions fins i 

tot posen més en perill les vides dels malalts que hi ha en la residència de la 

plaça Palleter i dels dos instituts de la mateixa zona i hi ha el mateix 

problema, com en aqueix solar és de la Generalitat Valenciana, no es recorden 

dels professors, dels pares i de la residència i de les persones que treballen 

allí. Que enviarà un escrit al Defensor del poble d'Alacant, a la Comunitat 

Europea, amb fotos perquè vegen els solars. Falta seguretat. Que lleven el 

pals de petanca. Que no circulen els patinets ni les bicicletes. Que facen un 

xicotet parc però que no puguen entrar els gossos a embrutar-lo, etc. etc. 



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. 

Pel que considerant que la present queixa no reuneix els requisits 

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

a tràmit. 

Sent que en el seu cas, seria competència de la Sindicatura de Greuges 

de la Comunitat Valenciana, remetré la mateixa i les meues actuacions a 

aquesta Sindicatura a fi que li donen el tràmit que estime oportú. 

  Per tant i a la vista de tot això, estime oportú REMETRE la present 

queixa a la Sindicatura de Greuges de València. 

Donaré trasllat d'aquest informe a l'interessat, els efectes de què li 

conste tot l'actuat. 

Així mateix li 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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