ARRELS ADVOCATS SCCLP

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Reglament de Règim Intern
Secció I
Disposicions generals
Art. 1. Motivació
Arrels Advocats SCCLP te com objecte social la prestació de serveis jurídics i
l’exercici de l’activitat professional de l’advocacia, així com la formació en l’àmbit
jurídic amb una visió social, feminista i nacional dels Països Catalans.
El RRI pretén concretar la distribució entre les persones sòcies-treballadores de
les tasques productives i les reproductives des d’un punt de vista feminista i no
patriarcal, millorant-ne les condicions de treball, així com regular la pròpia
responsabilitat i el règim disciplinari.

Art. 2. Àmbit d’aplicació
El RRI és d’aplicació a totes les persones que formin part d’Arrels Advocats,
SCCLP, sòcies i treballadores, sens perjudici, en relació a les persones
treballadores, d’allò que disposin els estatuts, la llei de cooperatives i la
legislació laboral vigent.

Art. 3. Aprovació i modificacions
1.- El RRI ha de ser aprovat per la majoria dels dos terços dels vots presents i
representats a l’assemblea general. Per a la seva modificació caldrà també
l’acord de l’assemblea general en la mateixa proporció.

2.- Els acords de l’assemblea són obligatoris per a totes els sòcies, fins i tot per
a les dissidents i les que no haguessin assistit a la reunió, per tant un cop
aprovat el reglament amb la majoria necessària, és d’obligat compliment per a
totes els sòcies.
3.- La competència de l’assemblea és indelegable, per tant, el Reglament de
règim intern sempre haurà de ser aprovat o modificat per aquest òrgan social.
4.- Correspondrà a l’assemblea general, amb caràcter anual, la revisió i
modificació del present RRI.
No obstant, les persones sòcies podran instar la seva modificació, aportant
propostes de modificació que poden millorar-ne el funcionament, si així ho
sol·liciten un nombre que representi, com a mínim, el 75% de sòcies de la
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cooperativa.
Aquesta proposta de modificació haurà de tenir el caràcter de necessitat urgent,
havent d’estar suficientment motivada i argumentada quant al caràcter
d’urgència.
La proposta de modificació serà un punt de l’ordre del dia de l’assemblea
convocada d’acord amb el que estableix la Llei de cooperatives pel que fa a la
convocatòria i el funcionament de l’assemblea.

Secció II
De les persones sòcies treballadores
Art. 4. Definició
És sòcia treballadora la persona física que presta el seu treball personal a Arrels
Advocats SCCLP i, com a tal, es constitueix en copropietària i contrau els drets
i deures contemplats als Estatuts i en el present Reglament.
Art. 5. Sol·licitud d’admissió de sòcia treballadora
El procediment d’admissió i sol·licitud de la persona sòcia treballadora queda
regulat als estatuts d’Arrels Advocats SCCLP.
Art. 6. Sòcia a prova
Abans d’adquirir la plena de condició de soci, aquest passarà un període de
prova d’un any. Al finalitzar aquest període, el Consell Rector ratificarà si s’escau
la seva condició de sòcia amb plens drets i deures.
Les sòcies a prova gaudeixen dels mateixos drets i obligacions que les sòcies, a
excepció de les limitacions que estableixen els estatuts:
■
■
■

■

Tenen el dret de veu i d’informació.
No participen en els resultats de l’exercici.
Les seves aportacions econòmiques a la cooperativa durant aquest
període no s’incorporen en cap cas al capital social.
Durant el període de prova els és d’aplicació el règim de treball i de
seguretat social establert per a les sòcies treballadores.

Art. 7. Classificació professional
La cooperativa pot reconèixer categories professionals o laborals, que
s’hauran de comunicar al soci a través de l’acord d’admissió.
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La categoria professional s’establirà en funció d’experiència, formació o
qualsevol criteri que pugui servir per establir després els criteris econòmics i que
la cooperativa consideri definidors.

Art. 8. Règim de Seguretat Social
Totes les sòcies treballadores estaran enquadrades en el Règim General de la
Seguretat Social.
Art. 9. Aportacions econòmiques
1.- La sòcia haurà de realitzar les aportacions socials següents:
■
■

La quantitat de 3.000 euros d’aportació obligatòria.
La quantitat de 2.000 euros d’aportació voluntària.

Com a norma general, l’aportació de capital serà en el moment de l’admissió com
a sòcia a prova.
2.- Excepcionalment, la persona sòcia podrà de desemborsar un 75% de llur
aportació obligatòria i la resta de la manera i en el termini establerts pel Consell
Rector, en l’acord d’admissió.
Aquesta excepció serà admesa segons valoració de necessitats de la persona
entrant així com de la cooperativa. Aquest aportació gradual de la quantitat restant
podrà ser amb bestretes de les nòmines abonades per la mateixa cooperativa.

Art. 10. Prevenció de riscos laborals
De conformitat amb l’article 132.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya:
No són derogables ni es poden limitar per autoregulació, ja que es tracta
de matèries d’ordre públic, llevat que hi hagi una autorització legal
expressa, les disposicions següents:
a) Les relatives a treballs nocturns, insalubres, penosos, nocius o
perillosos
b) Les normes reguladores del règim de Seguretat Social
c) Les normes sobre prevenció de riscos laborals
d) Les causes legals de suspensió i excedència
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Art. 11. Jubilació
Es poden establir els criteris d’edat o de qualsevol altra índole que facilitin la
jubilació per als socis, respectant la legislació vigent en aquesta matèria.

Secció III
De l’organització del treball
Art. 12. Organització del treball
L’organització del treball d’Arrels Advocats SCCLP pretén regular-se des d’una
perspectiva no patriarcal tenint en compte la globalitat de tasques productives
i reproductives:
Les tasques productives són totes aquelles tasques que es deriven
directament de l’activitat pròpia de la cooperativa, consistent en la prestació
de serveis jurídics i l’exercici professional de l’advocacia.
En relació als honoraris i les despeses personals derivades del treball
productiu s’inclou un annex I al present RRI que es podrà modificar seguint el
procediment establert a l’article 3 mateix.
Les tasques de caràcter reproductiu queden dividides en les següents àrees:
■
■
■
■
■
■

Gestió del correu electrònic.
Àrea de comunicació
Gestió del material d’oficina i relació amb proveïdors.
Comptabilitat.
Coordinació i dinamització.
Gestió Laboral.

■

Per tal de poder gestionar i coordinar eficientment les tasques productives i
reproductives d’Arrels Advocats SCCLP, es fixa una reunió setmanal, la qual
tindrà lloc els dilluns de 15:30 a 16:30 i a la qual hauran d’assistir les sòcies
treballadores. El contingut mínim d’aquesta reunió tindrà els següents punts:
■
■
■
■

Agenda
Casos nous
Organització de les tasques productives
Altres

La persona encarregada de dinamitzar aquestes reunió anirà rotant cada tres
mesos entre totes les sòcies treballadores.
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Art. 13. Millores socials
1.- Es reconeixerà el 100% de la Base Reguladora en casos d’Incapacitat
Temporal des del primer dia del fet causant.
Així com meritarà per a l’abonament de la paga extraordinària corresponent.
2.- Arrels Advocats SCCLP, amplia el reconeixement de suspensió de contracte
per situació de Maternitat/Paternitat/Adopció en dos mesos, essent el total de la
mateixa 6 mesos des del fet causant.

Secció IV
De la jornada
Art. 14. Jornada
La jornada és de 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, en horari de matí
i tarda.
Caldrà atendre les situacions especials que es puguin derivar de l’exercici de
l’advocacia - activitat principal de la cooperativa – com ara guàrdies, detencions,
etc. Aquestes hores seran compensades les setmanes següents.

Art. 15. Festius i diumenges
Els festius i diumenges Arrels Advocats SCCLP només prestarà servei i es
treballaran en cas de situacions excepcionals: Guàrdies, detencions, xerrades
etc. En aquest cas aquestes hores seran compensades la setmana següent.

Art. 16. Permisos
Els permisos remunerats sense suspensió de la relació laboral seran en tot cas
els següents:
■
■
■

■
■

15 dies naturals en cas de matrimoni.
2 dies en cas de naixement de fill.
2 dies per defunció, accident o malaltia greu, hospitalització o
intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs
domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
(pares, sogres, fills, gendre, nora, avis, germans, cunyats i nets).
4 dies en el cas anterior si hi ha desplaçament.
1 dia per trasllat de domicili habitual
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■

■

■
■

El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de
caràcter públic i personal
Permís de lactància, natural o artificial: 1 hora d'absència del treball,
que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís
s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple. La
treballadora té l'opció legal de substituir aquest dret per una reducció
de la seva jornada laboral en mitja hora a l’inici i al final de la jornada
o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos en la
negociació col·lectiva o en l’acord a què s’arribi amb l’empresari,
respectant el que hi hagi establert en aquella. Hi ha la possibilitat que
el gaudi d'aquest permís sigui exercit indistintament per la mare o el
pare, ja que la lactància pot ser natural o artificial.
Permís per recent nascut prematur o que necessiti hospitalització
Recerca de feina: en els supòsits d’extinció de la relació laboral per
causes objectives, el soci té dret a 6 hores setmanals retribuïdes
durant el període de preavís per a recerca de feina

Els permisos amb suspensió de la relació laboral; són retribuïts i amb dret a
reserva de lloc de treball:
■

■

■

Permís maternal. El dret es concreta en un permís durant 16
setmanes de gaudi ininterromput, més dues setmanes per cada fill/a
addicional. Hi ha una única limitació: que 6 setmanes han de ser
ubicades immediatament després del part. Malgrat que la titular del
dret és la mare, aquesta pot optar perquè sigui el pare qui gaudeixi
d'aquest permís, tret de les primeres 6 setmanes. Hi ha la possibilitat
de gaudir aquest permís de 16 setmanes en règim de jornada
completa o a temps parcial, previ acord entre l'empresa i les persones
treballadores afectades.
Adopció o acolliment, preadoptiu o permanent de menors de sis anys,
o de menors d’edat que siguin majors de sis anys quan es tracti de
menors discapacitats o que per les seves circumstàncies o
experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin
especials dificultats d’inserció social i familiar degudament
acreditades pels serveis socials competents. El gaudi de les 16
setmanes es produeix a partir de la decisió administrativa o judicial
d'acolliment, o bé a partir de la resolució judicial per la qual es
constitueix l'adopció. En el supòsit d'adopció internacional, quan sigui
necessari el desplaçament previ dels pares, podrà avançar-se el
gaudi de les setze setmanes fins a quatre setmanes abans de la
resolució per la qual es constitueix l'adopció.
Risc durant l'embaràs de la dona treballadora o risc durant la
lactància natural. La suspensió del contracte finalitzarà el dia en què
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s’iniciï la suspensió del contracte per maternitat biològica o el lactant
compleixi nou mesos, respectivament, o en ambdós casos, quan
desaparegui la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al
seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
■

Permís de paternitat. En el supòsit de naixement d’un fill, adopció o
acolliment, el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte
durant tretze dies ininterromputs, ampliables en el supòsit de part,
adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir
del segon.

Les millores a aquests permisos queden reflectides a l’article 13 del present
RRI.
Art. 20. Altres permisos
També es concediran permisos en els casos següents:
■

■

Permisos necessaris per concórrer a exàmens d’estudis que cursi amb
regularitat per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional.
Reducció de jornada entre un terç i la meitat per:
o Guarda legal d’un menor de 6 anys o un minusvàlid que no exerceix
activitat retribuïda.
o Cura directa d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat que
no pot valdre’s per si mateix i no té activitat retribuïda.

Art. 21. Vacances
Les vacances seran 45 dies naturals que exclusivament podran gaudir-se en el
mes d’Agost, vacances de Primavera (“Setmana Santa”) i entre els dies 23 de
desembre i 6 de gener.
En el cas de les persones migrades es podran modular els dies d’inici i
finalització de les vacances, sempre dins els períodes assenyalats anteriorment.
Els socis hauran de gaudir de les seves vacances dins de l’any natural.
Secció V
De les retribucions econòmiques
Art. 22. Bestretes laborals
Les bestretes laborals es reflectiran en el full salarial que haurà de contenir,
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perfectament desglossats i especificats, tots els conceptes que componen les
bestretes, així com les retencions, cotitzacions, tributacions i les seves bases
de càlcul.
Els socis percebran una bestreta laboral que s’abonarà en períodes mensuals i
en la quantia que li reconegui el present reglament en funció de la categoria
professional.
Les cooperatives estaran obligades, a petició dels socis, a concedir una bestreta mensual del 100% en el moment de la petició.

Secció VI
De les condicions laborals
Art. 24. Excedències
Els socis que acreditin almenys un any d’antiguitat a la cooperativa, podran
sol·licitar una excedència voluntària per un període no inferior a un any ni
superior a cinc.
L’excedència s’entendrà concedida sen- se dret a cap retribució.
Aquesta excedència se sol·licitarà sempre per escrit amb una antelació
d’almenys trenta dies, a la data d’inici, a no ser que per causes demostrables
d’urgent necessitat, se sol·liciti i es rebi contestació també escrita per part del
consell rector en el termini de cinc dies.
Abans de finalitzar-la, i amb una antelació d’almenys trenta dies abans de la
seva finalització, haurà de sol·licitar per escrit el seu ingrés.
Si a l’acabar-la o durant la seva vigència desitja incorporar-se al treball i no hi
ha vacances en la seva categoria i sí en una d’ inferior i desitgés incorporar-s’hi,
podrà fer-ho amb les condicions d’aquesta nova categoria per poder accedir en
el seu moment quan es produeixi la primera possibilitat. En cap cas, excepte
concessió concreta al respecte, podrà sol·licitar excedència per incorporar-se i
prestar els seus serveis en entitats similars a les com- preses per la cooperativa.
El soci acollit a una excedència voluntària no podrà optar-ne a una de nova fins
que no hagin transcorregut dos anys de treball efectiu, un cop esgotada
l’anterior.
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Secció VII
Del règim disciplinari
Art. 25. Faltes molt greus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La falta d’assistència al treball no justificada de més de tres dies en un mes
o més de sis dies en un període de tres mesos.
Posar a una altra persona a realitzar els serveis sense autorització de
l’empresa.
La falsedat, deslleialtat, frau, l’abús de confiança el furt o robatori, tant a
companys de feina, usuaris o a l’empresa, durant l’exercici de les seves
tasques o fora de les mateixes.
Realitzar treballs per compte pròpia o aliena, estant en situació
d’incapacitat temporal, així com realitzar manipulacions o falsedats per
perllongar aquesta incapacitat.
La embriaguesa o toxicomania reiterada durant el compliment del treball
que repercuteixi greument en ell.
Els maltractament de paraula o d’obra a companys/es, superiors, personal
al seu càrrec i clients o usuaris.
La participació directa o indirecta en la comesa d’un delicte qualificat com
a tal per les lleis penals, en la prestació normal de la feina.
Abandonar el lloc de treball sense causa justificada.
Baralles amb els companys/es de treball, comandaments o amb els usuaris
o clients als quals presta el servei o la feina.
Competència deslleial.
Exigir, demanar o acceptar remuneració de tercers.
Assetjament sexual.
La reincidència en falta greu en el període de sis mesos, malgrat que sigui
de diferent naturalesa, sempre que hi hagi hagut sanció.

Art. 26. Faltes greus
Seran faltes greus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’incompliment o abandonament de les normes i mesures establertes de
seguretat i salut en el treball, quan se’n puguin derivar riscos per a la salut
i la integritat física.
L’abús d’autoritat en l’exercici de les seves funcions.
No comunicar l’absència al treball, llevat que es provi la impossibilitat
d’haver-ho fet.
Més de tres faltes de puntualitat superior a vint minuts a l’inici de la jornada
laboral en un mes natural.
La falta d’assistència al treball dos o tres dies, sense causa justificada dins
d’un mes natural.
La desobediència greu als superiors en matèria de treball, així com la falta
de respecte degut, tant als comanda- ments com als companys/es i usuaris
o clients.
La simulació de malaltia o accident o no lliurar el comunicat de baixa oficial
dins de les quaranta-vuit hores següents a la seva emissió, llevat que es
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provi la impossibilitat de fer-ho.
L’ocupació de temps, materials de l’empresa en qüestions alienes o en
benefici propi.
9. El fer desaparèixer materials de l’empresa, així com propietats de l’usuari
o client.
10. No posar coneixement de la coope- rativa el més aviat possible la no realització d’un servei o feina a l’usuari o client.
11. La reincidència en la comissió de faltes lleus, encara que siguin de diferent
naturalesa, dins d’un mateix trimestre, quan hi hagin intervingut sancions.
8.

Art. 27. Faltes lleus
1.
2.

El retard o negligència en el com- pliment de les feines encomanades.
Fins a tres faltes de puntualitat, d’entre deu i vint minuts de retard a l’inici
de la jornada, dins d’un mes.
Abandonar el lloc de treball o el servei per breu temps durant la jornada
sense causa justificada.
La falta d’higiene i neteja personal.
No comunicar a la cooperativa els canvis de domicili, residència o situació
familiar que puguin afectar les obliga- cions tributàries o de la Seguretat
Social.
Alterar sense autorització la coordinació dels horaris dels serveis o feines
contemplats en els comunicats de feina.
La falta d’assistència al treball d’un dia sense causa justificada.

3.
4.
5.
6.
7.

Art. 28. Sancions
Les sancions podran imposar-se en funció de la qualificació de les faltes. Seran
les següents:
Per faltes lleus
■
■
■

Amonestació per escrit
Suspensió de feina i bestreta fins a tres dies
Descompte proporcional de les retribucions corresponents al temps real
deixat de treballar per faltes d’assistència o puntua- litat no justificada

Per faltes greus
■
■

Suspensió de feina i bestreta de tres dies a un mes
Descompte proporcional de les retribucions corresponents al temps real
deixat de treballar per faltes d’assistència o puntualitat no justificades

Per faltes molt greus
■
■

Suspensió de feina i bestreta d’un a tres mesos
Expulsió
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Art. 29. Prescripció de les faltes
Les faltes lleus prescriuran als deu dies, les greus als vint i les molt greus als
seixanta, a partir de la data en la qual se’n va tenir coneixement i, en tot cas, als
sis mesos d’haver-se comès.
Art. 30. Procediment
El procediment per sancionar els socis serà d’acord a l’establert en els estatuts
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