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

21/06/2022 basada en els següents fets que intentaré resumir donat l'extens 

d'aquests.   

 Aquesta queixa la dirigeix als Regidors d'Educació, de Sanitat, de Policia, 

d'Esports, d'Obres, també a la Brigada d'obres, al Comissari de Policia, Inspector 

de Policia, a l'Alcalde i a la Secretària de l'Alcalde, la més alta, però cap referència 

a aquesta Sindicatura. 

  En la mateixa demana que es pose una escola d'adults en el barri dels 613 

habitatges, perquè els majors aprenguen a conviure amb la gent i a no trencar bancs, 

papereres, arrancar plantes, a no tirar tot pel sòl i a explicar-los que primer és la 

família, el segon la salut, el tercer el respecte, quart l'educació i també perquè 

busquen professors i que els xiquets aprenguen tot això i els majors també. Que no 

hi ha aire condicionat als hospitals. Falta honradesa en les persones que treballen a 

l'ajuntament. Els polítics no fan les coses bé. Que no s'atén bé els veïns, que els 

envien a molts llocs per a arreglar papers. Que l'ajuntament no treballa per al poble, 

que li menteixen i són uns ocupes. Que vol més jocs per als xiquets en el barri dels 

613 habitatges. Que han d'arreglar la guarderia de la plaça 9 d'octubre, les voreres, 

els murs i posar bancs i també la seua façana. Vol policia de barri. Hi ha solars plens 

d'herba, brutícia, bestioles, que facen més inspeccions. Hi ha coronavirus, virus del 

mico. Que multen a qui embrute i que es netege més. Insisteix que li arreglen el pis 

totalment. Que s'ajude a tots. Que ell no falta el respecte a ningú sinó li ho falten 

a ell primer. Que s'arregle el Poliesportiu, perquè juguen al futbol i també les dutxes. 

Que hi ha molts remolcs aparcats i no és legal que siguen allí. Vol cites amb els 

regidors. Falten bancs per a asseure's i també fanals, etc. etc. etc. 

En els seus vint-i-huit folis escrits a doble cara, (en alguns hi ha repetides 

les mateixes coses) no he vist que vaja dirigit a aquesta Sindicatura ni em diu que 

no li han contestat a algun escrit presentat a qualsevol dels departaments de 



l'Ajuntament, solament les seues manifestacions sobre Burjassot, ja siga per la seua 

neteja, mobiliari urbà i, sobretot, la seua disconformitat amb el funcionament amb 

algun dels departaments de l'Ajuntament i amb la policia. 

Després de tot el referit, li recomanaria com ja li he fet en altres ocasions, 

primerament que dirigisca cadascun dels seus escrits on corresponga però a través 

del Registre d'Entrada de l'Ajuntament, des d'on els dirigiran al departament que 

vosté indique, segon, que quan presente qualsevol reclamació o sol·licitud, ho faça 

d'una forma educada i concreta, ja que he pogut comprovar que en algun d'aquests 

folis no he aconseguit entendre exactament el que vol dir i tampoc guarda molt sovint 

les formes i, també recordar-li novament, que el que s'escriu, escrit queda, no se 

l'emporta el vent com a les paraules, i sobretot que el respecte i l'educació, han de 

ser recíprocs, la qual cosa un demana ha de donar, és igual que siga per escrit que 

parlant.  

Els valors dels quals vosté parla en els seus escrits, salut, respecte, educació, 

bona convivència, etc., segons el meu humil entendre on s'han d'aprendre 

primerament és en la família, perquè si d'allí se surt  amb aqueixos valors és molt 

difícil que es perden. Després en el col·legi s'aprenen moltes altres coses i sobretot 

es consoliden els valors apresos dins de la família, i, per descomptat, si fora el cas, 

quan s'arriba a l'escola d'adults que ja es té més edat, se suposa que la persona és 

més madura, per tant tots aqueixos valors d'educació, respecte i conviure bé amb la 

gent, han hagut d'estar ben apresos i consolidats, perquè sinó, malament anem.  

Quant a la resta de les seues valoracions, no puc dir-li res sobre aquestes 

temesja que cadascun té la seua pròpia opinió i la pot exposar on li semble, però això 

sí, sempre des del respecte i l'educació. 

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. 

  Al no complir les normes de la institució a la qual represente no em queda res 

més 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 li faig saber que aquest informe es publicarà en la pàgina web 

d'aquesta institució una vegada s'haja notificat. 

Atentament li saluda. 
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