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Informe sobre els escrits que em presenta Sr. --------------, però 

dirigits a la Regidoria de Sanitat, al Comissari de Policia, al Sr. Alcalde i a 

aquesta Sindicatura, en els quals refereix entre molts altres temes: que a 

l'Ajuntament es treballa no a anar de festa, que cal netejar els carrers, que 

hi ha molts temes greus i no fan res, que les necessitats de la gent són primer 

que les festes, que no s'atén els veïns, que cadascun faça el seu treball, que 

farà escrits al President del Govern, que l'Ajuntament és la casa del poble i 

allí no es va passejar o a prendre el fresc, es treballa, que es perseguisca els 

dolents sempre, que es posen cartells perquè la gent no embrute els carrers 

i que es multe a qui no ho complisca, que s'arregle el seu barri sobretot, que 

els escombrariaires no netegen el seu barri, que cal posar més papereres, 

arreglar el poliesportiu. Aporta foli amb signatures de veïns. Que hi ha 

bestioles, paneroles etc. Que hi ha gent que no arriba a fi de mes, que baixen 

els impostos, que les voreres estan mal i la gent discapacitada no pot anar per 

elles, també refereix  unes certes paraules que trobe fora de lloc pel que no 

les reflectiré ací. 

En els seus escrits pel que fa a aquesta Sindicatura, diu que al qui 

embrute se li denuncie, que no es respecta el seu barri, que no recullen les 

cacas dels gossos, mes neteja i seguretat ciutadana i que tiren coses pel sòl, 

però no em diu que no se li ha contestat a algun escrit o qualsevol altre tema 

en els quals jo puga intervindre, solament crec entendre que la gent és molt 

bruta, però, això com podem arreglar-ho vosté o jo . És una cosa que si cada 

persona no es consciencia en què ha de cuidar i no embrutar l'entorn on viu, 

ningú pot fer-lo, ni hi hauria suficient policia per a vigilar a tots i denunciar-

los. 

He de tornar a recordar-li, que aquesta Sindicatura no pot redirigir les 

seues peticions a cap dels departaments que vosté m'indica, per a això està 



el Registre d'Entrada, des d'on els escrits que la ciutadania presenta, es 

remeten al departament que corresponga. 

Li tornaré a dir que 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 al no complir aquesta queixa amb 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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