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Informe sobre la queixa presentada per Sr. -----------------, en la qual 

em presenta escrits dirigits de nou a diverses  Regidurias  de l'Ajuntament 

de Burjassot, per a la Generalitat Valenciana, a l'Alcalde de Burjassot, al 

Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, però cap d'ells va dirigit a 

aquesta Sindicatura. 

  En els diversos escrits pregunta i vol saber on va els diners que donen 

per a les administracions. Vol que li arreglen la seua casa. Em posa alguns 

articles de la Constitució Espanyola. Insisteix que Burjassot i el seu barri 

sobretot, estan molt bruts, pensionistes que cobren poc etc etc. Però no he 

sabut trobar cap referència precisa dirigida a aquesta Sindicatura, en 

qualsevol dels temes que pot dirigir-me a mi perquè jo puga intervindre. 

En tots aquests escrits he vist que continua explicant el mateix que ja 

m'ha referit en anteriors queixes i, que jo en elles li he donat les mateixes 

respostes que li donaré en aquesta: quan presente escrits, els ha de fer de 

manera breu i concisa, que es puga veure exactament el motiu de la queixa, i, 

sobretot, que jo no puc redirigir els seus escrits a cap departament siga d'on 

siga, ací a Burjassot,  els ha de fer a través del Registre d'Entrada i per a 

altres administracions, haurà de buscar les seues adreces personalment, ja 

que no dispose d'elles. 

També li reitere de nou que em sembla una gran labor per la seua part 

que es preocupe del benestar de tots els seus veïns, però que depén de 

cadascun de nosaltres que tinguem Burjassot net i amb tot el seu mobiliari i 

sòls en condicions, ja que tots sabem, encara que afortunadament són pocs, 

que existeixen persones incíviques que embruten i trenquen el mobiliari sense 

cap consideració a la resta de veïns i que mentre que existisquen aqueixes 

persones, encara que siguen poques, sempre hi haurà brutícia i mobiliari 

trencat. 



I en el cas que trobe una cosa desbaratada o trencat o, una cosa 

precisa per a fer, ja sap on ha de dirigir el seu escrit directament per al seu 

arranjament, perquè no crec i, aqueixa és la meua opinió personal, que hi haja 

algú  treballador que es dedique a passejar pel poble per a saber on hi ha un 

banc trencat, un arbre per a podar, una pedra caiguda etc. 

I quant a posar més mitjans, ja li he dit en anteriors queixes que 

mentre que hi haja gent incívica que embrute a propòsit, no serveix de res 

que es netege més, ni encara que s'estiguera netejant sense descans es veuria 

net. 

I li recomane que en el cas en què faça aquestes peticions al seu lloc 

corresponent, use un llenguatge moderat i correcte, perquè en els escrits que 

m'ha presentat, continue veient paraules que em semblen una mica ofensives 

i que estan fora de lloc tant ací com en qualsevol altre escrit.  

Per tant, una altra vegada 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. 

Aixi 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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