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Els escrits que m'arriben en qualitat de queixa presentats per Sr. ----

------------- en data 03/08/2022 van dirigits a l'Alcalde, al Comissari Cap de 

Policia, als Regidors d'Educació, d'Obres, de Policia, de Sanitat, d'Esports, 

d'Ocupació, així com per a la Brigada d'obres, Assumptes Socials, però cap 

referència a aquesta Sindicatura, encara que de totes maneres faig el meu 

informe final. 

Reflectiré alguns dels temes que consten al meu entendre en alguns 

d'ells, sense entrar a valorar en tots ja que no me'ls dirigeix a mi 

En ella refereix que els ciutadans no es poden fiar de les paraules de 

cap d'ells, que no s'atén les persones majors ni als discapacitats, que en els 

613 habitatges està tot malament, les voreres, el virus del coronavirus, la 

pigota del mico i que només pensen en les festes i a fer-se fotos, que envien 

a la gent a arreglar papers fora de l'ajuntament, que les mentides tenen les 

potes molt curtes, visca el President Sánchez, que la gent tira la porqueria al 

sòl i trenquen coses, hi ha bancs trencats, que vol cites amb el Sr. Comissari 

i que denuncien a qui no vulga el bé per a les seues famílies i que denuncien 

també als vehicles que vaja per les voreres, que vol viure com diu la 

Constitució, que es respecten els jardins i els arbres, que els que tenen 

mascotes recullen les seues caques, que hi ha mosquits paneroles, que les 

bicicletes van per les voreres, insisteix a tindre una cita amb el Sr. Comissari 

de la Policia Local per a parlar del seu barri i de tot el que hi ha malament, 

que posen petanca perquè juguen, que desinfecten els solars i netegen els 

jardins, que l'ajuntament pertany al poble etc. etc. etc. 

 M'és impossible poder reflectir ací totes les seues manifestacions 

perquè m'he vist incapaç de poder entendre la totalitat dels escrits. En 



aquests vint folis a doble cara, no he vist cap referència a aquesta 

Sindicatura explicant-me que no li han contestat a alguna reclamació que ha 

presentat a l'Ajuntament; solament les seues reiterades manifestacions 

sobre la neteja, mobiliari urbà, insectes, virus, i, sobretot discrepa amb el 

funcionament de quasi la totalitat dels departaments de l'Ajuntament i amb 

la policia. 

  Li reiteraré com ja el fet en altres ocasions, (encara que alguna vegada 

haja redirigit alguna petició seua, ha sigut extralimitant les meues funcions, 

per ser algun tema d'humanitat), que aquesta Sindicatura no forma part del 

Registre d'Entrada de l'Ajuntament pel que haurà de ser vosté qui presente 

els seus escrits a través del Registre d'Entrada i, en el cas que desitge una 

cita amb qualsevol regidoria ho faça igualment pel seu llit corresponent ja que 

tampoc entra dins de les normes de la meua institució. 

També li recomanaria que escriga moderant el seu llenguatge ja que no 

és a mi a qui ha de dir unes certes coses, perquè les normes d'aquesta 

Institució són clares i per descomptat no reproduiré ací les seues paraules, 

que algunes d'elles les trobe una mica ofensives. 

Li posaré molt resumit qué és la Sindicatura Municipal de Greuges de 

Burjassot per a altres ocasions. 

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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