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Informe sobre els escrits que presenta Sr.-------------------, basada 

en els següents fets resumits. 

 En tots aquests escrits, tant en el seu principi com en els folis 

successius només veig que van dirigits a la majoria de les Regidories de 

Burjassot, a l'Alcalde, al Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, al 

President del Govern, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

President de la Generalitat Valenciana, empresa de neteges i fems, Foment, 

Comissari Cap de Policia i finalment per a aquesta Sindicatura. 

 En aquesta ocasió, ja no entraré en els escrits que no són per a mi, però 

en el que va dirigit a aquesta Sindicatura només em conta que l'Ajuntament 

ha de posar més mitjans i solucionar lo brut que està Burjassot i sobretot el 

seu barri, em demana disculpes per algunes paraules que haja dit, que no li 

donen cites els regidors i que està cansat que li mentisquen i que ell no 

esmente mai i si s'equivoca el rectifica. 

Sàvies paraules, però hauríem d'estar davant d'una possible queixa, ja 

que ha sigut presentada davant meu, però així i tot segueix sense dir-me si 

s'han vulnerats els seus drets, que no se li ha contestat a algun escrit o 

qualsevol altre tema en els quals jo puga intervindre, ja que dels temes dels 

quals em parla, com ja li he dit en anteriors ocasions ni vosté ni jo podem fer 

res, no podem perseguir els que embruten. 

 Li accepte les seues disculpes, per descomptat, encara que jo soc de 

l'opinió que sempre és millor no tindre necessitat de disculpar-se. I quant a 

posar més mitjans, li diré que mentre que hi haja gent incívica que embrute a 

propòsit, no serveix de res que es netege, encara que els escombrariaires 

estigueren vint-i-quatre hores treballant els set dies de la setmana.  



  Pel que després de tot l'anterior em veig en l'obligació de tornar a 

recordar-li que des d'aquesta Sindicatura no puc redirigir o enviar els seus 

escrits a cap departament, primerament, perquè en aquest Ajuntament 

existeix el Registre d'Entrada, des d'on es reparteixen els escrits que es 

presenten per part de la ciutadania. I segon, per a enviar els seus escrits a 

autoritats i departaments d'altres comunitats o on vosté necessite fer-ho, 

imagine que no serà difícil trobar les diferents adreces i les seues formes de 

presentació i així remetre'ls directament. 

Per tant, li tornaré a recordar 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. 

Aiximateix  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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