
 

                      

 

PRESENTADA PEL VOCAL  
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS 

AL  PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  

Assumpte:    SEGURETAT  A  LES  ESCOLES

El  Reglament  Electrotécnic  de  Baixa  Tensió
elèctriques dels edificis  
almenys, una Inspecció Tècnica 
presentar deficiències (classificades
comunicades als responsables del Centre i 
depenent de la seua gravetat.

En una moció anterior presenta
inspecció es comunicara a l'AMPA del Centre, perquè junt amb la direcció del mateix
pogueren supervisar l'esmena de les 

 

Per   tot   aixó   es   fan 

1ª-    Quan es va realitzar l'última inspecció de la instal·lació elèctrica en el Col·legi 
Teodoro Llorente,  qual va ser el resultat i qui custòdia i supervisa l'

2ª-    Quan es va realitzar l'última inspecció de la instal·lació elèctrica en el Col·legi 
Cervantes,  qual va ser el resultat i qui custòdia i supervisa l'informe d'inspecció

3ª-   S’ha informat i passat có
comprobar la resolució de les posibles 

 

                                               

                             

PREGUNTA 

PRESENTADA PEL VOCAL    PEP  MARTÍ  MAICAS,   EN NOM PROPI I EN EL DEL 
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS  

PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS

SEGURETAT  A  LES  ESCOLES   

El  Reglament  Electrotécnic  de  Baixa  Tensió,  establix que a les instal·lacions 
 l'ús d'els  quals siga escolar docent

almenys, una Inspecció Tècnica cada 5 anys, de la qual s'emetrà un informe que de 
presentar deficiències (classificades  com  lleus, greus o molt greus) hauran de ser 
comunicades als responsables del Centre i subsanades  el mes 
depenent de la seua gravetat. 

anterior presentada per este Grup, es sol·licitava que el resultat d'eixa 
inspecció es comunicara a l'AMPA del Centre, perquè junt amb la direcció del mateix
pogueren supervisar l'esmena de les posibles deficiències reflectides 

fan   les   següents   preguntes: 

Quan es va realitzar l'última inspecció de la instal·lació elèctrica en el Col·legi 
qual va ser el resultat i qui custòdia i supervisa l'acta

realitzar l'última inspecció de la instal·lació elèctrica en el Col·legi 
qual va ser el resultat i qui custòdia i supervisa l'informe d'inspecció

ssat cópia  a les AMPAs deixes actes d'inspecció i s'ha permés 
les posibles deficiències. 

                                               València,    18  setembre   

                                                   

EN NOM PROPI I EN EL DEL 

D'ABASTOS  

establix que a les instal·lacions 
escolar docent , ha de realitzar-se, 

, de la qual s'emetrà un informe que de 
lleus, greus o molt greus) hauran de ser 

el mes aviat  possible, 

sol·licitava que el resultat d'eixa 
inspecció es comunicara a l'AMPA del Centre, perquè junt amb la direcció del mateix, 

deficiències reflectides a l'acta d'inspecció. 

Quan es va realitzar l'última inspecció de la instal·lació elèctrica en el Col·legi 
acta d'inspecció. 

realitzar l'última inspecció de la instal·lació elèctrica en el Col·legi 
qual va ser el resultat i qui custòdia i supervisa l'informe d'inspecció.  

d'inspecció i s'ha permés 
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