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Informe sobre els escrits presentats per Sr.-------------------------. 

 Aquests escrits van dirigits a les Regidories de Sanitat, de Policia, 

d'Esports, d'Educació, al Sr. Alcalde, al Sr. Comissari de Policia, al 

Departament de Serveis Socials, a la Presidenta de la Comunitat de Madrid, 

però per a aquesta Sindicatura no he aconseguit veure res, o almenys no he 

sabut trobar-ho, sinó fora així, pregaria a l'instant que me'l faça arribar de 

forma més clara la pròxima vegada, si ho troba oportú. 

  En aquests escrits solament he llegit entre línies que continua referint 

que hi ha virus del mico per falta de neteja, que hi ha bestioles, vespes, 

formigues, puces, males olors, que no es recullen els excrements, que en el 

seu barri els cotxes van per on volen, que hi ha xiquets jugant i els poden 

atropellar, vol cites amb els regidors, que s'arregle el poliesportiu perquè els 

xiquets i les xiquetes puguen jugar tranquils, que posen els remolcs en algun 

lloc que estiga ben situat amb entrades i eixides, que se senyalitzen bé els 

carrers perquè les ambulàncies i els metges no hagen de donar voltes per a 

entrar i eixir, que no s'atén bé la gent, que el President del Govern va dir que 

ja no hi hauria esperes en les telefonades, però que no ha sigut així, que et 

deixen esperant amb el contestador posat. 

Aquest interés i preocupació perquè estiga en perfectes condicions 

tant en neteja com en benestar el poble de Burjassot i sobretot el barri on 

viu l'instant, és molt lloable per part seua, com ja li he dit en alguna ocasió, 

però també, que encara que hi haja molts veïns que sí que cuiden el seu entorn, 

que n'hi ha i molts, hi ha uns altres, menys acurats i una mica incívics que no 

són així, pel que amb aquest grup de gent poc o res es pot fer, hem de ser 

cadascun de nosaltres els que hem de preocupar-nos de cuidar l'entorn en el 

qual vivim per a així viure millor i més saludablement.  



Després he continuat llegint més pàgines i he trobat expressions que 

no m'han agradat res i que en la meua manera de veure són bastant ofensives 

i no referiré ací perquè les trobe una falta de respecte total i, en el cas que 

aquesta fora una possible queixa, (que trobe que no ho és) tampoc seria el lloc 

adequat per a fer-lo.  

Després de tot l'anterior he de tornar a recordar-li que aquesta 

Sindicatura no pot redirigir les seues peticions als departaments que m'indica 

de l'Ajuntament de Burjassot, per a això està el Registre d'Entrada, que és 

on es presenten tots els escrits i, per al cas en què vulga posar-se en contacte 

amb altres autoritats o comunitats supose que no serà difícil trobar la seua 

adreça i remetre'ls directament i, per a sol·licitar cites amb qualsevol dels 

regidors de l'Ajuntament de Burjassot haurà de sol·licitar-lo directament 

vosté. 

Per tant, li diré novament que aquesta 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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