
Llistat de queixes en 2022 

 

 

     Queixa 1-22 

Data 24/02/22 

 

Queixa per part d'una veïna de Burjassot, la qual em refereix que se li 

va voler cobrar comissió bancària per retirar diners del seu compte a través 

de la finestreta. 

   També insta a que es millore l'atenció de la gent gran sobretot, per 

no manejar-se molt bé amb la tecnologia actual, també respecte de les cues 

que es formen i comissions cobrades per tot. 

 

      Queixa 2-22 

Data 05/05/22  

 

Queixa per part d'un veí de Burjassot el qual em refereix que té el seu 

habitatge per arreglar, la cuina, el bany, finestres, la porta de la terrassa, un 

registre de finestra, el sòl de la casa i alguna cosa més, que va estar en el 

Prop, l'any 2018, demanant una ajuda i li van dir que fora fent marxa sense 

anar a l'Ajuntament, ni demanar permís d'obres, que ells s'encarregarien de 

tot. Actualment té tot llevat fins als taulells del bany.  

 

     Queixa 3/22 

Data. 20/04/22    

 



      Queixa presentada per part d'una veïna en la qual em refereix que per 

part del metro al seu pas pel seu domicili, pels serveis de megafonia s'emeten 

sons forts, fora dels horaris i que suposa van en contra de l'ordenança 

municipal, que li impedeixen descansar. 

 

    Queixa 4-22 

Data 12/05/22 

 

        Queixa per part d'un veí en la qual dirigeix escrits tant a la Sindicatura 

com a l'Alcalde de Burjassot, a Regidors i al Comissari de Policia, Centre de 

Salut, queixant-se del funcionament de tots els departaments. Que el seu 

barri està brut, que els cotxes van per on volen i atropellaran a la gent que 

va a la farmàcia i a la fleca, perquè hi ha molts xiquets i no es posa remei. 

Que hi ha molta brutícia en tot Burjassot i sobretot en el barri dels 613 

habitatges. 

  

     Queixa 5/22 

 Data 31/05/22 

 

  Queixa per part d'un veí en la qual dirigeix escrits tant a la Sindicatura 

com a l'Alcalde de Burjassot, a Regidors i al Comissari de Policia, Centre de 

Salut, queixant-se del funcionament de tots els departaments. Que el seu 

barri està brut, els cotxes van per on volen i atropellaran a la gent Que no es 

poden els arbres, els jardins estan bruts, els amos no recullen els excrements 

dels gossos i hi ha molts virus, que falten papereres. Pensionistes que cobren 

poc. Que hi ha moltes ajudes per al barri 613 habitatges que és preferent i 

no fan res, que no netegen el clavegueram, ni desinfecten bancs ni sòls ni res, 

que no hi ha policia de barri, que els cotxes i els patinets circulen per les 

voreres. Que l'associació de veïns en el seu barri no es preocupa dels veïns. 

Que té un informe que li va fer el metge perquè sol·licitara ajudes per al seu 

habitatge, perquè viu sols, té crosses.  



 

      Queixa 6/22 

 Data 31/05/22 

 

  Queixa per part d'un veí en la qual dirigeix escrits tant a la Sindicatura 

com a l'Alcalde de Burjassot, a Regidors i al Comissari de Policia, Centre de 

Salut, queixant-se del funcionament de tots els departaments. Que el seu 

barri està brut, que els cotxes van per on volen. Que segueixen sense podar 

els arbres, i els jardins estan bruts dels excrements dels gossos i hi ha molts 

virus, que falten papereres, que diu les veritats als regidors, però no els falta 

al respecte. Continua insistint que li rehabiliten el seu pis. Que les ajudes per 

al barri 613 habitatges que és preferent no fan res, el clavegueram està brut, 

no es desinfecten bancs ni sòls ni res, que no hi ha policia de barri, que els 

cotxes i els patinets circulen per les voreres. Que la secretària de l'Alcalde 

la mes alta li va dir que aniria a veure el seu habitatge i no ha anat. Que 

l'associació de veïns quasi no existeix. Que menteixen a tots, que no posen 

ascensors i no li donen servei al poble.  

 

    Queixa 7/22 

Data 22/06/22 

 

Queixa presentada per part d'un veí dient que hi ha solars que tenen 

més d'un metre d'herba, paparres, mosquits, puces, panderoles, moscardes, 

mosques, formigues voladores, formigues que no volen, colobres, algunes 

serps i una altra classe de bestioles i animals morts, fems que tiren als 

carrers, mals olors. Que cobren impostos que és diners públics i ho malgasten. 

Que facen més inspeccions per a enxampar-los. Que hi ha virus, coronavirus, 

grip i la pigota de mico. Que ajuden al que no puga arreglar el seu habitatge 

que per a això està els diners de la Comunitat Europea. Falta seguretat. Que 

lleven el pals de petanca. Que no circulen els patinets ni les bicicletes. Que 



facen un xicotet parc però que no puguen entrar els gossos a embrutar-lo, 

etc.  

 

     Queixa 8/22 

Data .22/06/22  

 

Queixa presentada per un veí de Burjassot dirigida als Regidors 

d'Educació, de Sanitat, de Policia, d'Esports, d'Obres, a la Brigada d'obres, 

al Comissari de Policia, Inspector de Policia, a l'Alcalde i als seus regidors, a 

la Secretària de l'Alcalde, la més alta. 

   Demana una escola d'adults en el barri dels 613 habitatges, no es 

trenquen bancs, papereres, ni arrancar plantes, no tiren tot pel sòl. Que hi 

ha solars bruts d'herbes. Que no hi ha aire condicionat als hospitals. Falta 

honradesa en les persones que treballen a l'ajuntament. Els polítics no fan 

les coses bé. Que no s'atén bé els veïns, que els menteixen i són uns ocupes, 

més jocs per als xiquets en el barri dels 613 habitatges. Que arreglen la 

guarderia de la plaça 9 d'octubre, i tot el seu barri. Vol policia de barri. Hi 

ha coronavirus, virus del mico. Insisteix que li arreglen el pis totalment. Que 

s'ajude a tots. Que s'arregle el Poliesportiu i les dutxes. Que hi ha molts 

remolcs. Vol cites amb els regidors. Els remolcs aparcats i que no és legal que 

estiguen allí. Falten fanals, etc.  

 

 

    

 Queixa 9-22 

  Data 3-08-22 

 



Queixa presentada per un veí que la dirigeix novament a l'Alcalde, al 

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

d'Esports, així com per a la Brigada d'obres. 

  Refereix 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, només pensen en les festes i a fer-se fotos, que la gent tira 

la brutícia  al sòl i trenquen coses, hi ha bancs trencats, que vol cites amb el 

Sr. Comissari, que denuncien als vehicles que vagen per les voreres, que es 

respecten els jardins i els arbres, que es recullen els excrements, que hi ha 

mosquits i panderoles, que posen petanca, que desinfecten els solars i netegen 

els jardins, que l'ajuntament pertany al poble. 

 

 

     Queixa 10-22 

  Data 07/09/22 

 

Queixa presentada per un veí en la qual refereix diversos temes 

dirigits a la regidoria de sanitat, al comissari de policia, al Sr. Alcalde, en la 

qual es queixa del funcionament de l'Ajuntament, de la policia, dels veïns que 

embruten, que trenquen el mobiliari, que el seu barri està brut, que es baixen 

els impostos, etc. etc.  

 

       Queixa 11-22 

   Data 07/09/22 

 

Queixa presentada per un veí, dirigida a la Regidoria de Sanitat, de 

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

Presidenta de la Comunitat de Madrid, en la qual refereix que hi ha virus del 

mico per falta de neteja, que hi ha bestioles, vespes, formigues, puces, males 

olors, 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, 

que posen els remolcs en algun lloc bé, amb entrades i eixides, que se 

senyalitze bé els carrers perquè les ambulàncies i els metges no donen 

tornades perquè puguen entrar i eixir bé, 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, que hi ha polítics que enganyen 

el poble etc. etc. 

 

 

 Queixa 12-22 

Data 13/09/22 

 

Queixa presentada per un veí, en la qual em presenta escrits dirigits a 

diverses regidories de l'Ajuntament de Burjassot, a l'Alcalde, Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana, a la Policia Local, a l'empresa de neteja 

i fems, a aquesta Sindicatura Etc. pels mateixos temes que ja ha referit en 

les ultimes queixes sobre brutícia i falta de civisme de la ciutadania.  

 

 

   Queixa 13-22 

Data 23/11/22 

 

Queixa presentada per un veí de Burjassot presentant-me escrits 

dirigits de nou a diverses Regidors de l'Ajuntament de Burjassot, per a la 

Generalitat Valenciana, a l'Alcalde de Burjassot, al Síndic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana. Vol saber on va els diners que donen per a les 

administracions. Que vol que li arreglen la seua casa. Em posa alguns articles 

de la Constitució Espanyola. Que el seu barri sobretot està molt brut. 

 



 

     Queixa 14-22 d’ofici 

Data 30/11/22 

 

Al carrer Doctor Lleonart de Burjassot, existeix una placeta amb 

bancs on veuen dormir a una persona més aviat jove en el sòl, que aquesta 

persona no dona cap mena de problema, que va d'un lloc per a un altre, camina 

malament, però els preocupa que amb el fred li passe algun contratemps. 

 Als voltants del passeig del Rajolar, hi ha a una senyora pel carrer molt  de 

matí  demanant menjar i pensen que no té on viure.  

 


