
Els fins de I'assoclact ó són:

La defensa de tots aquells membres del Cos de Bombers, que tinguin una rntnusvátida o
malaltia, tant si és comuna o per accident laboral.

La defensa d'aquel/s bombers amb un grau de dlsminució, tant per resolució del Departament
corresponent de la Generalitat de Catalunya com per aquel1s que tinguin decretada per l'lnstitut
Nacional de la Seguretat soctat, una invalides permanent amb tots el seus graus, tant si és per
malaltia o per accident laboral.
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Amb la denominació ASSOCIACIÓ PEa LA INTEGRACIó LABORAL DI;LtloMBEBS Pli-! A
GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DISCAPACIIAT (AIL-BOPl es constítuelx l'assoclacló,
que regulara les seves activitats d'acord amb el que estableix la L1ei 4/2008, de 24 d'abríl, del
lIibre tercer del Cadí civil de Cataiunya, relatiu a les persones jurldiques; la L1ei orgánica 1/2002,
de 22 de rnarc, reguladora del dret d'associaci6, i els seus estatuts.

També és un fi la defensa de la integració laboral d'aquells bombers amb una incapacitat, per
tal de poder passar a destinacions de segona activitat, en el propi Cos de Bombers o en un altre
cos de I'administració, així com la defensa a la no discriminació per raó de malaltia j el dret al
treball regulat a l'article 35 de la Constitució.

A més de la defensa de tot el que estigui relacionat amb els riscos Iaborals, la salut laboral i les
malalties professionals, treballant en unes condicions infrahumanes.

També poden formar part d 'aquesta associació tots aquell membres del cos de bombers que
estiguin interessats amb la dignitat en el treball.

També una de les finalitats de I'associació rebre suport de i proporcionar-les informació a tots
aquells professionals que necessiti el Cos de Bombers, des d'Advocats, Pslcóleqs. Metges
Especialistes, Perits etc. Així com les tramitacions de documents als estaments públics, exercint
la representació deis afiliats en tot al\o que afecti a les finalitat de l'associació.

En queda exclós tot ánlrn de lucre.

Article 3

1. El domicili de I'associació s'estableix a Barcelona, i radica al carrer Sardenya , núm. 355 lr la
08025, seu del despatx de l'Advocat Angel Gómez-Quintero Mora.

2. t 'ámbít d'activitat principal de I'entitat I'assenyala el domicili social, és per tot Catalunya o en
el Iloc onestiguin destinats els Bornbers, relacionada amb les activitats de I'associació.

Capitol 11. Els membres de l'associaci6, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de I'assocíació totes les persones que formin part del cos de Bombers de la
Generalitat amb independencia de la seva situació administrativa. Han de presentar una
sol· licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrá una decisió sobre la petició del ingrés a
I'associació en la primera reunió que tlngui l/oc, comunicant a I'interessat la decisió presa.



Article 5

Són drets deis membres de l'assoclacíó:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de !'Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als 1I0cs de representació o per exereir cárrecs directlus.

3. Exerclr la representació que se'ls conferelxi en cada caso

4. Intervenir en el govern l les gestions, en els servels l les activitats de I'associació, d'acord
amb les normes legals i estatutártes.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir afer
més plena la vida de l'assoclació i més eñcac la realltzació deIs objectius socials b áslcs.

6. Sol· licitar i obtenir explicacions sobre I'adrnlnlstracló í la gestió de la Junta Directiva o deis
mandataris de l'assoclacló.

7. Ésser escoltats prevlarnent a I'adopció de mesures dlsclpñnártes.

8. Rebre informació sobre les actívltats de I'associació.

9. Fer ús deis serveis comuns que l'assoclacíó estableixi o tingui a la seva dlsposlcló.

10. Formar part dels qrups de treball.

11. Posseir un exemplar deis estatuts.

12. Consultar els llibres de I'associació.

Article 6

.S ón deures deis membres de I'associació:

1. Comprometre's amb les finalitats de t'assocíací ó i participar activament per assolir-Ies.

2. Contribuir al sosteniment de I'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres
aportacions econórnlques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests, en el cas de no
haver-hi quotes, els membres hauran d'abonar als professionals, aquelles despeses que siguin
com a conseqüencia de la seva intervenció, procurant que e/s preus siguin en funció de Que és
un col-lectlu,

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les dísposlclons estatutáries.

4. Acatar i acomplir els acords váüdament adoptats pels órqans de govern de I'associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l'associacló:

1. Que ho decidelxi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la
Junta Directiva abans d'un mes de la data de la seva renúncia. '

2. No satisfer les quotes fixades o la minutes deis professionals. ~
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1. L'Assemblea General és l'órqan soblrá de ('associació¡ els seus membres en formen part per
dret propi l lrrenunclable.

2. Els membres de l'assoctacíó, reunits en Assemblea General legalment constítuída, decideixen
per mejoría ets assumptes que són competencia de l'Assemblea. -

b) Elegir i separar els membres de I'organ de govern i controlar-ne l'actlvltat.
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3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea Generall",ineIgeyif;;p.~t%l& cata \Ully a
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c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per
a la fixació de la forma i I'import de la contribució al sosteniment de I'associació i aprovar la
gestió feta per l'órqan de govern.

d) Acordar la dissolució de I'associactó.

e) Incorporar-se a altres unions d'assoclacíons o separar-se'n.

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

g) Aprovar el reglament de regim interno

h) Acordar la balxa o la separació definitiva, amb un expedlent preví, deis associats .

i) Conelxer les sol-Ilcítuds presentades per a ésser soci o socia, i també les artes i tes baíxes
d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui dlrectarnent atríbulda a cap altre órqan
de l'assoctacló. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un carácter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessló ordinaria com a mínim un cop cada 2 anvs, dins
deis mesos compresos entre novembre i desernbre, ambdós inclusivament.

2. L'órqan de govern pot convocar I'assemblea general amb cerácter extraordinari sempre que
ha consideri convenient, i ho ha de fer quan ho so\·liciti un nombre d'associats no inferior al
10%; en aquest cas, I'assemblea ha de tenlr lIoc díns el termini de trenta dies a comptar de la
sol· licitud .

Artic/e 11

1. L'assemblea és convocada per I'órqan de govern mitjanc;ant una convocatoria, que ha de
contenir, com a mínim, I'ordre del día, el 1I0c, la data i "hora de la reunió.

2. La convocatoria s'ha de comunicar qulnze dles abans de la data de la reunió, individualment i
mitjanc;ant un escrit adrec;at al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i
associades que ha de tenír !'associació o bé per e-mail a I'adrec;a de correu que faciliti ('associat.

3. Les reunions de )'Assemblea General, les presideix el president de l'associecló. Si no hi és,
I'han de substituir, successivament, el vtce-presldent o el vocal de més edat de la Junta . Hi ha
d'actuar com a secretari qui ocupl el mateíx cárrec a la Junta Directiva.
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4. El secretari redacta I'acta de cada reunió, que han de signar el! mateix i el pres ident, amb un
extracte de les deliberacians, el text deis acords adoptats, el resultat numeríc de les votacions i
la llist a de les persones assistents.

Al cornencarnent de cada reunió de l'Assemblea General es I!egeix I'acta de la sessió anterior a fi
que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, ·de tota manera, I'acta i qualsevol altra documentació
ha d'estar a dispos ició deis socls al local social.

Article 1.2

1. L'assemblea general es constitueix valídament sigui quin sigui el nombre de persones
associades presents o representades.

2. El 10% deis associats pot sol-Iiclter a i'órqan de govern la inclusió en I'ordre del dia d'un o
més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat I'assemblea, sempre que ha facin dins el
primer ten; del període compres entre la recepció de la convocatoria i la data de la reunió
d'aquella . La sol-licitud també es pot fer directament a I'assemblea, que decideix el que
considera convenient, pera únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en
I'ordre del dia comunicat en la convocatoria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes
parts de les persones presents. .

Artide 1.3

1. En les reunions de J'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots deis socis presents en la Assemblea.

3. Per adoptar acords sobre la separació deis membres, la modificació deis estatuts, la
dissolució de I'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la lnteqració
en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts deIs assistents
en la Assemblea. En qualsevol cas, I'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses
candldatures, es fa per acord de la majoria relativa deis socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una copia de la lIista deis socis i
deis seus domicilis certificada pel secretari amb el víst-l-plau del president.

Capital IV. La Junta Directiva

Artic/e 1.4

1. Regeix, administra l reoresenta l'associació la Junta Directiva que componen el president, el
vice-presldent, el secretan, el tresorer i els vocals . Aquests cárrecs han de ser exercits per
persones diferents.

2. L'elecció deis membres de la Junta Directiva, que han de ser assoclats, es fa per votació de
l'Assemblea General. Les persones elegides tenen que tenir la consíderacl ó deis organismes
competents de disminu'it i entren en funcions després d'haver acceptat el cárrec.

3. El nomenament i el cessament deis cárrecs han de ser certificats pel secretarí sortint, amb el
vist-i-plau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Assocíacions.

4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme eap activitat retrlbulda per
l'assoclació.

Article 15

l.Els membres de la Junta Directiva exerce ixen el cárrec durant un període de 4 anys, sense
perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament deis cárrecs abans d'extingir-se el termini
esdevenir-se per:



a) dimtssló voluntaria presentada rnltjencant un escrit en el qual se n'exposln els motius.

b) malaltia que incapaciti per exercir el cárrec. .

e) baixa com a membre de I'associació.

d) sanció per una falta comesa en l'exercici del cárrec, imposada d'acord amb el que estableix
I'article 13.3 deis estatuts.

3. Les vacants que es produelxín en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de
l'Assemblea General que tingul 1I0c. Mentrestant, un membre de l'assoclació pot ocupar
provisionalment el cárrec vaeant.

Article J6

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir l adrnlnlstrer I'associaeió de la manera més amplia que reconegui la L1ei;
alxi mateix, compl ir les decisions preses per l'Assemblea Generar, d'acord amb les norrnes,
instruccions i directrius que aquesta Assemblea establelxi.

b) Prendre els acords que calgui en relacló amb la cornparelxenca davant deis organismes
públlcs i per exercir tota mena d'aecions legals i interposar els recursos pertinents. davant deis
Tribunals.

e) Proposar a l'Assemblea General la defensa deis interessos de l'essoclacló.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de I'establiment de les quotes que els membres de
I'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generafs i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

f) Presentar el batane i I'estat de comptes de cada exereici a l'Assemblea General perqué els
aprovi, l confeccíonar els pressupostos de l'exerclcí seqüent.

g) Contractar e/s empleats que I'associació pugul tenir.

h) Inspeccionar la comptabiHtat 1preocupar-se cerque els servels funciorün amb normalltat.

i) Establir grups de treball per aeonseguir de la manera més eficient i eñcac els fins de
l'associacló, i autoritzar els actes que aquests grups projectln dur a terme.

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a
proposta deis mateixos grups.

k) Dur a terme les gestions necessárles davant d'organismes públ ics, entitats i altres persones,
per aconseguir:

- subvenctons o attres ajuts

- l'ús de locals o ediflcis que puquln arribar a ser un lIoc de convivencia i comuntcacíó i també
un centre de recuperació ciutadana

f) Obrir cornptes corrents l tllbretes d'estalvis a qualsevol establiment de credlt d'estatvi i
disposar deIs fons que hi hagi en aquest dlpóslt, La disposició deis fons es determina a I'article
29 .



n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuIda d'una manera específica a algun altre órqan
de govern de l'associaci6 o que Ii hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prevlarnent pel president o per la persona que el substitueixi,
s'ha de reunir en sessíó ordinaria amb la per iodicitat que els seus membres decídeixin, i que en
cap cas no pot ser inferior a 2 mesos.

2. S'ha de reunir en sessió extraordinaria qua n la convoqui amb aquest carácter el president o
b é si ho sol-licita la meitat rnés un deis membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constítulda válldament si ha estat convocada amb antelaci6 i hi ha
un qu órum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obl igats a assistir a totes les reun ions que es
convoquin, encara que, per causes justificades, poden excussr-se'n. L'assisténcla del pres ident
o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necess árla sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majaría simp le de vots deis assistents.

Article 1.9

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comtsslons o
grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos tercos del seus membres.

2. També pot nómenar, amb el matelx quórum, un o uns quants mandataris per exercir la
funcíó que els conñi amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el lIibre d'actes i han de ser signats pel
secretari i el president. En iniciar-se cada reunió dé la Junta Directiva, s'ha de lIegir "acta de la
sess ió anterior perqué s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 21

1. Són pr ópies del president les funcions següents:

a) Dirigir l representar legalment I'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva . '

b) Presidir ¡dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

e) Emetre un vot de qualitat decísorí en els casos d'empat.

d) Establir la convocatoria de les reunlons de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certifieats confeccionats pel secretari de l'assoclací ó.

f) Les atribucions restants próples del cárrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea
General o la Junta Directiva.

2. El president és substítutt, en cas d'absencía o mala ltia, pel vice-president o el vocal de m és
edat de la Junta, per aquest ordre.

3. Te la capacitat legal per poder fer poder per a plets, presenta totes aquelJes denúncies que es
crequl pertinent en defensa deis associats, representa als associats davanL.de , ,-les~ ' ''''-·-·
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Administracions Públiques, i Tribunals de Justícia i poder actuar com a acusació particular en
proced iments penals .

Capítol V. El president i el vice-president

Article 22

1. Són pr ópies del presldent les funcions següents :

a) Dirigir i representar legalment l'assoclacló, per delegaci6 de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

e) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d) Establir la convocatoria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de I'associació.

f) Les atribucions restants próples del cárrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea
General o la Junta Directiva.

2. El president és substitu"it, en cas d'absencla o malaltia, pel vice-president o el vocal de més
edat de la Junta, per aquest ordre.

Capitol VI. El tresorer i el secretari

Article 23

El tresorer té com a funcló la custodia I el control deis recursos de I'associació, com també
I'elaboració del pressupost, el batane i la llquldació de comptes. Porta un lIibre de caixa. Signa
els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta
Directiva, les quals han d'ésser visades prevlarnent pel president, i ingressa el que sobra en
dipósits oberts en establiments de credít o d'estalvi, així com el control deis pagament als
professionals

Artide 24

El secretari ha de custodiar la documentació de I'associació, aixecar, redactar i signar les actes
de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats
que calgui lliurar, i també portar el llibre d~ registre de socís.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 25

La creació i constitució de qualsevol comisstó o grup de treball, I'han de plantejar els membres
de I'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les
activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents corntsslons o grups de trebaJl, els
encarregats deis quals Ji han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves
actuac ions.

Capítol VIII. El regim econémlc

Artícle 26

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.



Article 27

Els recursos econorntcs de I'associació es nodretxen de:

a) les quotes que fixa l'Assernblea General per als seus membres, en el cas d'existir.

b) les subvencions oflcials o particulars.

e) les donacíons, les herencies o els /Iegats.

d) les rendes del patrímoni mateix o bé d'aJtres ingressos que pugu in obtenír-se.

Artic/e 28

Tots els membres de I'associació tenen l'obligaci6 de sostenir-la eccnómtcarnent, mítjancant
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a
proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periódlques mensuals - que s'abonaran
per rnesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- í quotes
extraordináries.

En el inici d'aquesta assoclacló no es preveu el pagament de cap quota.

Article 29

L'exercici econorníc coincideix amb l'any natural I queda tancat el 31 de desernbre,

Artic/e 30

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de credit o d'estalvi, hi
han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretario

Per poder disposar deis fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del
tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El regim disciplinari

Article 31

l.'órqan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves
obligacions.

Aquestes lnf raccions es poden qualificar de lIeus, greus i molt greus, i les sanc ions
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a I'expulsió de I'associació, segons el que
estableixi el reg lament interno

El procediment sancionador s'lnlcia d'ofici o bé com a consequencia d'una denúncia o
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita
I'expedient sancionador i proposa la reso lució en el termini de 15 dies, amb audiencia previa del
presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres
parts deIs membres de la Junta Directiva, I'adopta aquest órqan de govern també dins d'un
període de 15 dies .

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer -ho,
davant la primera assemblea general que tingui 1I0c.

Capítol X. La dissolució

Article 32



L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb carácter
extraordinari expressament per a aquest ti.

Article 33

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant
pel que fa a la destinació deis béns i drets de I'associació, com a la finalitat, I'extinció i la
liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea esta facultada per elegir una corníssló liqu idadora sempre que ho cregui
necessario

3. Els membres de l'assoclació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
volunt árlarnent.

4. El romanent net que resulti de la IIquidació s'ha de IlIurar directament a I'entitat pública o
privada sense afany de lucre que, en l'árnblt territorial d'actuació de I'associació, hagi destacat
més en la seva activitat a favor d'obres beneñques,

5. Les funcions de Iiquidació i d'execució deis acords a que fan referencia els apartats anteriors
d'aquest mate ix article són competencia de la-Junta Directiva i pot decidir segons consider i si
l'Assernblea General no confereix aquesta rnissl ó a una comtssíó liquidadora especialment
designada.

Barcelona, de de 2008.

Signatures de tots els socís fundadors.
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