
Val

Vol
tirà de la r
COMPRO
maig, no c
dir que ni
Tirado (m
perquè de

L’e
PP, cap d
del PP), 
l’il·lustre p
tradició de
més que e

Aix
enviat els 

En
ya se solicito
motor y no p
aceptado baj

Aix
l’elaborac
més fàcil 
van cara 
copia el m
sols cump
forem nos
prestacion
va accept
Te la cab
automàtic
motiu tria
provar els
des de eix

Ce
propera s
en l’apart
incomplim

1.- L
invadir el esp
no integració

lència, 23 

líem inform
reunió, add

OMÍS, el de
conteste re
ngú el veu

molt medià
e l’atra ning
executor va
de RRHH e
i també a

personatge
e l’època d
el que este
xina que n

companys
la nota de

o para los ant
por los caball
jar a 280 CV, 
xò no es ce
ció, nosaltr
d’entendre
l’aire, ells 

mateix cav
plia el de 
saltres els
ns per a co
tar, però en
bina molt m
c hidràulic 
rem els M

s dos. La d
xe momen
rt es que f
etmana, p

tat d’obser
ments que d

La instalación
pacio (300 mm
ón en el respa

de juliol de

mar-vos de
duint que l
el canvi i la
es i ens tire
u per el Co
àtic últimam
gú la veu. 
a ser el di
en l’alcalde
assessor d
e (pel que 
del PPSOE
em veient: 
no podent 
s de l’expre
el Comité d
teriores BFPs
los, que nos d
para que pue

ert, en els 
es (Intersi
e i acordar

no diguer
allatge per
Magirus, p

s que prop
onducció fo
n el mome
mes ampli
en retard

Magirus, pe
direcció no 
t.
falten algu
erò totes le

rvacions, e
diuen els S

n de los ERAs
m) reservado 

aldo del asient

e 2017. 

els temes tr
la secció s
a transparè
e de la reu

onsorci, va 
ment). Po

rector de 
essa del P
del Consel

estan jutja
E. En eixe
MAS DE L
informar-v

esident de
diuen que 
s y se modificó
da la velocidad
edan ofertar ve
plegs ante
ndical), pro
rem 320 cv
ren res en
r als BFP 
perquè la 
posarem n
orestal que
nt de la se
ia (com de
ador (que 

erò la prop
ho accept

uns certific
es probes 

en un infor
Srs. Monta

s frente a los 
a los ocupant
to.

CO

Págin

ractats al C
sindical no 
ència, teni

unió. Bo, e
menys qu

ot ser que

recursos h
PP de Dén
ller Serafí
ant-lo ara)

e currículum
LO MISMO
vos si que
e la federac

“Curiosamen
ó a petición d
d, curiosamen
ehículos otras

eriors venia
oposarem
v. per a qu
n contra. E
i ningú es 
resta eren

no descart
e el Iveco 

elecció s’op
emanava M

segons M
posta nostr
tà. Ells, co

cats, que d
de segure

rme que te
alt i Murcia.

asientos trase
tes y su acomo

IN
OMIT

a 1 de 3

Comité per
està ben c
nt la notific
ll no va se

ue l’expres
 siga eixa

humans, P
ia, Ana Kr
n Castella
 i nomena
m no podíe

O (com dia 
e comenta
ció de nata
nte se solicita,
de UGT. La fu
nte, solo se pu
s empreses”.
a una relac
es posara

ue no entra
En la redac

donarem
n sobre xa
tar-los per
i eren irrel

ptà per el M
Montalt), t
Montalt no
ra fou com
m no volie

deurien est
etat estan s
e més de 
.

eros de la dot
odación, espec

FOR
TÉ S

I B

rò no pode
constituïda
cació de co
r, ja que es
ident de la
a la transp

PP Ramó
ringe (famo
ano en el 
at a dit pel 
em espera
Felipe Go
rem les n

ació.
 en el pliego,

uerza del moto
uede presenta

ció pes/pot
a directame
aren els At
cció dels p
compte i q

asis Renau
què el mo
llevants els
Magirus bà
te més aig

pujaria p
mprar 4 Ma
en canvi au

tar i que te
superades
100 pàgin

tación produc
cialmente de l

RMA
SEG
BFPs

em, perquè
a. Curiós q
onstitució
s TRANSP

a federació
parència q

ón Bellver,
osa zaplan
moment
nostre dip

ar en matè
onzalez).
otes dels 

 que tenga 32
or se mide po
ar Iveco Magi

tencia per 
ent la potè
tego de M
plegs, algu
quan arriba
ult de 290 
otor Renau
s 30 CV d
àsicament
gua (600 l
per les ram
agirus i 2 R
utomàtic, e

enen que 
s i moltes c
nes. Anem

ce incumplimie
los asientos ce

ACIÓ
URE
s

è la direcci
ue el diput
des del m

PARENT, v
ó de nataci
que predic

 exconceja
nista de la 
més glorió
putat, segu
èria de per

BFPs que

20 CV, esta p
r la relación 

irus. La direcc

als vehicle
ència per f
ercedes qu
un adminis
aren les of
CV. Nova

ult tenia m
e diferenci
per tres m
itres) i te 

mpes). Per
Renault i a

estan a la c

presentar
coses apar
 a repassa

entos de la no
entrales, así c

Ó
ETA

ó ens 
tat de 
es de 
volem
ó, Sr. 
caven

al del 
dreta

ós de 
uint la 
rsonal

e han 

otencia
del par 
ción ha 

es, en 
er-los 
ue no 
stratiu
fertes

ament
millors
ia. Es 

motius.
canvi

r eixe 
aixina 
contra

en la 
reixen
ar els 

orma al 
como su 

AT



Página 2 de 3

Esta es molt bona. El disseny original de la cabina duia els ERA en el respaldo, com diu 
la norma, però el Sr. Montalt va proposar que es llevaren de darrere, per facilitar l’accés a la 
cabina al bomber i anar més còmodes en cas de desplaçaments llargs, tots recolzarem la seua 
idea. Com no volíem perdre la seguretat dels ERA en cabina, Magirus proposà posar-los en un 
suport central que disposa en opció, però novament el Sr. Montalt va dir que al quedar els 
equips molt alts es tapava la visibilitat dels seients de darrere, novament tots recolzarem la 
proposta i Magirus decidí baixar els suports per a complir les nostres demandes. Ara,  si eres 
alt, queda poc de lloc als seients centrals i per això no volen els camions. De tota manera el 
senyor Montalt no va proposar cap solució per a arreglar lo que ell havia demanat, quan la 
solució per a complir la norma es fàcil, o pujar els suports o posar els ERA fora de la cabina i 
problema solucionat, però ¿algú vol eixes solucions? I ¿això es causa per a parar la posada en 
marxa dels camions? 

2.- No se ha verificado por INSIA la protección de la dotación de personal frente a la suelta accidental de equipos 
fijos en cabina. 

No sabiem que volia dir, com ells diuen, anaven a fer la consulta al INSIA. 

3.- Se hace constar que es necesario activar el freno auxiliar de estacionamiento en el eje delantero para asegurar la 
detención del vehículo en pendiente tanto en el ascenso como en el descenso. El vehículo no se detiene con el freno de 
estacionamiento principal en la pendiente que marca la normativa. 

Se le ha preguntad  hoy al responsable de Iveco- Magirus, sobre este punto y nos ha respondido: “No lo sé, no lo 
entiendo, ya lo preguntaré,…” ¿Qué os parece? 

Anem a vore, a mi em passava igual, no entenia que volia dir això, perquè està mal 
redactat, no existix “freno auxiliar de estacionamiento en el eje delantero” ni “freno de 
estacionamiento principal”, el camió sols porta un fre d’estacionament que actua sobre les 4 
rodes, com marca el pleg. El dilluns preguntaran i ho tindrem clar. De tota manera el cap de 
taller va comprovar com funcionava i te unes vàlvules que permetien vore lo ací escrit, només 
calia ficar el cap entre la roda i el xasis i vore-ho, jo ho vaig fer i el Sr. Montalt no, ell sabrà 
perquè. La prova ascensional la va passar perfectament i ho podeu vore en el vídeo del 
Consorci, en 10º més del que marca la norma. ¿Parem els camions per això? 

4.- El vehículo no dispone de acoplamiento trasero para el remolcado en caso de avería.

Cert, no estava en el pleg però si en la norma, estan demanats i quan vinguen els 
muntaran. ¿Parem els camions per això? 

5.- No se indica la fuerza vertical máxima del gancho de remolque ni la carga vertical 

Cert, falta la placa indicadora. De tota manera estan desmuntats perquè el certificat 
d’homologació no era el que tocava i estant tramitant-los. ¿Parem els camions per això? 

6.- No se ha incluido información en el manual de instrucciones sobre almacenaje, nota informativa, dispositivos y 
distancias de seguridad, emisión de vibraciones, riesgos particulares, cofres bien cerrados, equipos que se deben instalar 
utilizando dispositivos de seguridad, procedimiento para evitar daños en tuberías, distribución de la carga y criterios de 
rechazo de piezas de repuesto. 

Cert, ningú sabíem que hi havia que fer per a solucionar-ho, ho preguntaran i ens diran. 
¿Parem els camions per això? 

7.- No se ha podido verificar si existe un tratamiento interior anticorrosión en las superficies huecas. 
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