ACTA DE LA 2ª CONVOCATÒRIA DE
L'ASSEMBLEA ‘TECNICS EFIMERS’
23 de gener de 2018
SALUTACIO ALS ASSISTENTS I PRESENTACIÓ DE LA
SITUACIÓ ACTUAL DE L'ASSEMBLEA:
- Presentació por part de Robert Ballester de la situació actual de l'assemblea a
Catalunya:· Seguint el full de ruta creat por Juan Cid es decideix modificar les
comissions: Legalitat i Conveni Col·lectiu s'uneixen en una solgui ‘Legalitat’. Es
crea la comissió de ‘Organització’. A més la comissió de ‘Divulgació!’ es dissol
per delegar a cada professional registrat la responsabilitat de divulgar la
iniciativa en el seu entorn. Quedant llavors les següents comissions:
1.- Organització.
2.- Base de dades (BBDD).
3.- Legalitat.
4.- Relació amb empreses o institucions (RRPP).
· Llançant la consulta sobre el com ens finançarem i on es dipositarà aquest
finançament.
· Se sol·licita més personal que vulgui involucrar-se i més divulgació per part de
tots els registrats.
- És dona la paraula a José Manuel Caamaño representant a la comissió de
Base de dades:
· Informació de la quantitat de censats: restant els registres repetits hi ha
uns 430 professionals a Catalunya.
· Informació del sobre esforç que comporta la comunicació massiva
sense un programa que ho automatitzi.
· Sol·licitud d'establir un nombre a l'assemblea catalana per crear una
identitat digital i una pàgina web.
· Sol·licitud de col·laboració per a la creació de la pàgina web.
· Sol·licitud de més persones que vulgui implicar-se activament en les
comissions.
- És dona la paraula a Ramón Sendra:
· Fundador de ‘Projecte Tècnics’, una de les llavors d'aquest projecte i
que es fusiona amb aquest moviment i membre de la directiva del
col·legi CPAC
(Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya). Hi ha molt treball fet,
realitzada per poca gent i que ara es recupera i exposa sobre la taula.

· La comissió de ‘Conveni Col·lectiu’ es van reunir per buscar la manera
de crear un Conveni col·lectiu i han vist que en comptes de buscar el conveni,
por què no fem servir la Llei. Com ‘Projecte Tècnics’ també es va buscar crearho i van arribar a reunir-se entre clientes i empreses via la ‘APAC’ i
‘PATROSIL’ amb la Presidenta de la Patronal i davant l'exposició de la situació
es van defensar, en el que la televisió diu en vegada seguir la Llei: “El sector és
com s'hi serà tal com és”, sempre s'ha fet així i s'ha convertit en un estàndard.
· 20h en un bolo s'IL·LEGAL, no a legal. Si una empresa contracta un
autònom aquest es contracta a si mateix. El problema està quan treballa més
de 8 hores i 1 hora extra, 9 hores. A partir de les 9 hores i un minut s'IL·LEGAL.
Si hi ha, algun accident és responsabilitat de l'autònom per no seguir la Llei.
· La comissió de Conveni Col·lectiu proposa que en comptes de buscar
el conveni fem seguir la Llei. Fins i tot en el sector de comerç s'IL·LEGAL les
jornades de més de 8 hores.
“Nosaltres volem treballar 12 hores però la Llei no ens ho permet”.
· Per crear un conveni aquest ha de ser en l’àmbit estatal i han de posarse d'acord entre treballadors autònoms, assalariats, empresa i l'Estat a través
dels sindicats.
Sabem, de manera no oficial, que C.C.O. i U.G.T. no es van esforçar, per molt
pocs treballadors.
· La Llei permet que les empreses decideixin el conveni a seguir per als
seus treballadors. Si contracten a autònoms i aquests segueixen el seu propi
conveni i no és compatible amb el de l'empresa, sorgeix el problema.
· També hem de ser conscients que en regularitzar horaris i sous tots
dos poden baixar.
· Exposa a més que amb el ‘Projecte Tècnics’ van optar per indicar una
data límit en la qual si no s'arribava a un acord, es començaria a denunciar a
empreses i a tècnics. Un treball titànic, encara que mai es va creure que
aquesta data llegués. Si arribés aquesta data, després de la pressió sotmesa
en defensar la Llei, Administració Pública, empreses i treballadors es veurien
obligats a llegar a un acord. Aconseguint dignificar el sector.
· La majoria del públic no sap què i com fem la nostra professió. Proposa
que la comissió de Relacions Públiques s'encarregui de trobar la manera
d'ensenyar la nostra labor.
(Acta de la reunió de la comissió adjuntada en PDF)
- És dona la paraula a Juan Cid de la comissió de Divulgació:
· Explicació del seu seguiment en el xat de l'assemblea madrilenya.
Accepten seguir el Full de ruta que les hi proposa i que nosaltres també
seguim.

· S'ha establert, contacto con Adrián de Saragossa, Galícia, València,
Múrcia i s'està intentant a Andalusia on s'estan movent per celebrar o s'han
celebrat assemblees recentment.
· Exposició del Full de ruta a Rafa Campos de l'empresa Twin Cam on
ens dóna tot el seu suport.
· Petició de seguir amb la il·lusió hi ha la implicació perquè aquest
moviment no decaigui. S'està movent en l’àmbit nacionals.
· S'ha proposat una reunió després de Març i crear grups de
comunicació entre representants de les comissions de cada comissió.
· Aclariment que en el Full de ruta mancat, marcar el punt, crear la
comissió d'Organització, l'estructura de les assemblea.
· Resum de la carta i full de ruta que ha compartit.
· Petició d'implicació por el projecte perquè requereix molt esforç i/o
temps dedicat.(Full de ruta de Juan Cid adjuntada en PDF)
- Breu aclariment de Robert Ballester sobre les “12 hores de jornada” que es va
indicar en la 1a reunió.
Com bé indica Ramon Sendra, 8 hores és legal, fins a 9. A partir de les 9
hores comencem en la il·legalitat. ’12 hores’ va ser una crida personal que ell
va indicar en la carta a “El Periódico” a la primavera del 2017 després dels
esdeveniments que es van donar a les festes de Mercè de Barcelona.
- Reivindicació por part d'un assistent de la defensa del treballador quan se
suspèn un esdeveniment.
- Es dóna pas a un descans de 15 minuts.
- És dona la paraula Josep Ariño com a representant de la comissió de
‘Legalitat’:
· Informació dels estatuts que tenim com a autònoms i la llei que els
regula:
La Llei 19/2017 informa del dret a afiliar-se als sindicats de la seva elecció.
La Llei 20/2017 sembla multiplicar les alternatives d'elecció sindical però
informa de la prohibició de formar sindicats propis.
· Informació sobre les diferències entre autònoms dependents,
independents i empresaris.
Nosaltres com ‘Freelance’ estem en una situació ambigua.
· Resumidament, la millor opció que tenim és formar una associació
d'autònoms per poder defensar-nos legalment per després crear una federació

catalana d'associacions i posteriorment unir-nos con ho resto de comunitats i
fundar una confederació de nivell estatal.
- Robert Ballester pren la paraula per indicar que ja hi ha una associació creada
des dels anys 80 la (ACTS) de la qual som membres alguns dels assistents que
es pot reprendre i reconstituir.
- Ramon Sendra pregunta la possibilitat que la (CPAC) ens ofereix:
assessorament legal, despatx, sala d'actes.
- Juan Cid recorda de fer el moviment per a autònoms i assalariats. Els
assalariats siguin els estatuts que siguin en l'empresa que els contracta.
Nosaltres com a autònoms hem d'unir-nos per aconseguir una definició legal i
conveni perquè després les empreses ho segueixin en els seus estatuts.
- Sol·licitud por part de Ramon Sendra, sí que seguim una via de buscar un
conveni hem d'associar-nos, federar-nos i confederar-nos o seguir la via de
defensar la Llei.
- Queda pendent la decisió si vam crear associació, es reprèn la indicada o
altres opcions.
- Recordatori de divulgació del moviment i l'enllaç de registre.
- S'aixeca la sessió amb el següent resum de situació, necessitats i
aportacions:
· S'ha creat un compte, de Gmail per administrar ho registro al cens,
creació de formularis i comunicació interna amb els registrats:
eventsefimers@gmail.com
· S'ha creat un punt de registre des d'internet en la nostra Base de
dades.
· S'ha establert comunicació amb altres assemblees i establert un Full de
ruta general.
· Es realitzarà consulta de seguir una iniciativa de Defensa de la Llei i/o,
en paral·lel, buscar la manera de crear un conveni col·lectiu. S'enviarà via email aquesta consulta.
· S'ha informat que la millor opció és la formació d’associacions
d'autònoms que formaran després una federació catalana i que formaran
després una confederació estatal.
· S'ha reclamat més implicació voluntària.
· S'han registrat nous voluntaris en diferents comissions:
- José Mariá Peña à Relació con empreses
- Adrià Cases à Relació con empreses

- Arnau Mañosa à Base de dades, Web
- Jaume Vallés à Baso de Dades
- Francesc Gosalves à Organització
- Andreu Hernandez à Relació con empreses
- Álvaro Sánchez à Legalitat
- Ricard Soler à Legalitat
- Ramón Planes à Legalitat
- Roger Capell à Relació con empreses
- Johnny García à S/D (On faci més mancada) ◊Relació con empreses
- Joan Forner à Legalitat
· Es decideix crear una pàgina web i una identitat digital:

www.tecnicat.cat
Sé encarrega a José Manuel Caamaño la compra de l'allotjament i el registro
del domini amb un cost bàsic inicial de 36,22
€ IVA inclòs.
· S'estableix reunió per als integrants de totes les comissions el dimecres
31 de gener a les 17:30h en el Casal de Joves de Prosperitat.
Acta escrita en castellà per José Manuel Caamaño
Acta escrita en català per Ramon Planes

