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Vallència, 23 de juliol de
e 2017.
Vollíem inform
mar-vos de
els temes trractats al Comité
C
perrò no podeem, perquè
è la direcció ens
tirà de la rreunió, add
duint que la
l secció ssindical no està ben constituïda
c
a. Curiós que el diputtat de
COMPRO
OMÍS, el de
el canvi i la
a transparè
ència, tenint la notific
cació de coonstitució des del mes de
maig, no cconteste re
es i ens tire
e de la reu
unió. Bo, ell no va ser, ja que ess TRANSP
PARENT, volem
v
dir que ningú el veu
u per el Co
onsorci, va menys qu
ue l’expresident de laa federació
ó de natació, Sr.
Tirado (m
molt medià
àtic últimam
ment). Po
ot ser que siga eixa
a la transpparència que
q
prediccaven
perquè de
e l’atra ning
gú la veu.
PP
P Ramóón Bellver, exconcejaal del
L’e
executor va
a ser el director de recursos humans,
h
PP, cap d
de RRHH en
e l’alcalde
essa del P
PP de Dénia, Ana Krringe (famoosa zaplan
nista de la dreta
del PP), i també assessor
a
del
d Conselller Serafín Castella
ano en el moment més glorió
ós de
l’il·lustre p
personatge
e (pel que estan jutja
ant-lo ara) i nomena
at a dit pel nostre dip
putat, segu
uint la
tradició de
e l’època del
d PPSOE
E. En eixe
e currículum
m no podíe
em esperaar en matè
èria de perrsonal
més que e
el que este
em veient: MAS DE L
LO MISMO
O (com dia Felipe Goonzalez).
Aixxina que no
n podent informar-vvos si que
e comentarem les n otes dels BFPs que
e han
enviat els companyss de l’expre
esident de
e la federac
ció de nata
ació.
En la nota de
el Comité diuen
d
que “Curiosamennte se solicita, en el pliego, que tenga 3220 CV, esta potencia

ya se solicitoo para los antteriores BFPss y se modificóó a petición de
d UGT. La fu
uerza del motoor se mide por la relación del par
motor y no ppor los caballlos, que nos da
d la velocidadd, curiosamen
nte, solo se pu
uede presentaar Iveco Magiirus. La direccción ha
aceptado bajjar a 280 CV, para que pueedan ofertar veehículos otrass empreses”.

Aixxò no es ce
ert, en els plegs ante
eriors venia
a una relac
ció pes/pottencia per als vehicle
es, en
l’elaboracció, nosaltres (Intersindical), pro
oposarem es posara
a directameent la potè
ència per fer-los
més fàcil d’entendre
e i acordarrem 320 cvv. per a qu
ue no entra
aren els Attego de Mercedes qu
ue no
van cara l’aire, ells no diguerren res en
n contra. En
E la redac
cció dels pplegs, algu
un adminisstratiu
copia el m
mateix cavallatge perr als BFP i ningú es donarem compte i qquan arriba
aren les offertes
sols cump
plia el de Magirus, perquè
p
la resta eren
n sobre xa
asis Renauult de 290 CV. Nova
ament
forem nossaltres elss que prop
posarem n
no descarttar-los perquè el mootor Renau
ult tenia millors
m
prestacion
ns per a co
onducció fo
orestal que
e el Iveco i eren irrelllevants elss 30 CV de diferenciia. Es
va accepttar, però en
n el moment de la se
elecció s’op
ptà per el Magirus
M
bààsicament per tres motius.
m
Te la cab
bina molt mes
m ampliia (com de
emanava Montalt),
M
te
t més aiggua (600 litres) i te canvi
automàticc hidràulic en retardador (que segons Montalt
M
no pujaria pper les ram
mpes). Perr eixe
motiu triarem els Magirus,
M
pe
erò la prop
posta nostrra fou com
mprar 4 Maagirus i 2 Renault
R
i aixina
a
provar elss dos. La direcció
d
no ho accepttà. Ells, com no volie
en canvi auutomàtic, estan
e
a la contra
c
des de eixxe moment.
Cert es que falten
f
algu
uns certificcats, que deurien
d
esttar i que teenen que presentar en la
propera setmana, però totes le
es probes de segure
etat estan superades
s
s i moltes coses
c
aparreixen
e un inforrme que te
e més de 100 pàginnes. Anem a repassa
ar els
en l’aparttat d’obserrvacions, en
ments que diuen
d
els Srs.
S Monta
alt i Murcia..
incomplim

1.- L
La instalación
n de los ERAss frente a los asientos traseeros de la dottación producce incumplimieentos de la no
orma al
invadir el esppacio (300 mm
m) reservado a los ocupanttes y su acomo
odación, especcialmente de llos asientos ceentrales, así como
c
su
no integracióón en el respa
aldo del asientto.
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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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Cert, com que ací no ens
e cabia e
el cap a ningú per a comprova r-ho, tenen
n que pressentar
un certificcat. ¿Parem
m els camions per aixxò?
8.- N
No se ha verrificado la au
utonomía del vehículo, quee según norma debe superrar los 300 Km
K o las 4 ho
oras de
funcionamiennto de bomba.. Este aspecto
o fue mejoradoo en la oferta hasta 400 Km
m o 5 horas.

Cert, però no
o sabem ta
ampoc perrquè, lo qu
ue si sabem
m es que augmentaren la cap
pacitat
del depòssit de 140 a 180 l., a proposta d
de la part social
s
i que
e si el conssum dels vehicles
v
no
ous ve
a ser de 3
30 l. %, lo normal es
s que supe
ere no ja la
a norma, sinó
s
els 40 0 Km.. A partir
p
del dilluns
d
ho podrem
m comprovvar directam
ment. ¿Parem els ca
amions perr això?
9.- N
No se ha verif
ificado si las instalaciones
i
eléctricas son
n conformes con
c la norma IEC. Intumesscencia del ca
ableado
eléctrico, tall y como se pid
de en el pliego
o de condicionnes, con el corrrespondientee certificado.
10.-- No se ha veerificado si loss sistemas dee mando preseentan un niveel de prestacioones definido de acuerdo con
c los
principios dee la norma EN
N ISO 13849-1
1.
12.-- No se ha evaluado
e
la entrega
e
de do
documentos: prueba
p
de la inspección dde preentrega
a y certificacción de
cumplimientoo de la norma
a 1846.

Cert, falta el certificat.
c
¿Parem
¿
elss camions per això?
11.-- Existe conta
acto entre la estructura
e
de protección ante el vuelco (ROPS) y el antiempotram
miento (FUPS
S) en el
franqueo diaagonal.

Cert, passà la prova en eixes observacio
ons, en tres camionns ja ho han
h
correg
git, el
divendress faltaven tres. ¿Pare
em els cam
mions per això?
a
Por otro lado tam
mpoco estamo
os de acuerdoo con la forma
ación que se quiere
q
impartiir sobre los BFPs
B
y que el jefe de
Apoyo Logísstica nos envió
ó el pasado miércoles
m
día 20, por consiiderarla insufi
ficiente, por suu premura y porque
p
hay peersonal
operativo de vacaciones.

Cert, es fa en
n premura per que vo
olem els camions
c
ja, i quant a la suficièn
ncia hem passat
p
de 5 a 8 hores el curs, incloent una part de conducció, que mai s´havia fe
et i deman
narem
França el curs
c
es de
e 40 horess i avaluat, em semb
bla un
nosaltres.. Pepe Rodilla va dirr que en F
objectiu in
nteresant, però en qu
ualsevol ca
as ni Monta
alt ni Murcia han planntejat cap alternativa
a
a, ni el
dia de la e
entrega ni en la nota informativva.
En definitiva, estem sense camio
ons foresta
als en moltes zones i estos sen
nyors volen
n que
esperem a que pa
asse l’estiu
u sense vvehicles, afortunadam
a
ment el ggerent va decidir ferr una
acceptació condicio
onada dels vehicles i posar-los en marxa ja, decisióó que ens sembla
s
la millor
per als bo
ombers i la ciutadania
a.

Ximo Cunyà i Alcove
er.
SINDIC
CAT VALENCIÀ REP
PUBLICÀ.
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