CONCENTRACIÓ DE TREBALLADORS/ES DE
NORAI ACOMIDATS
Dijous, 9 de desembre de 2021
Després del tancament unilateral del servei per part de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en
menys de 24 hores s’ha convocat avui matí una concentració en defensa dels treballadors/es de
Norai acomiadats davant de l’IMAS.
El col·lectiu de treballadors afectats pels acomiadaments demanen a l’Administració una solució a la
seva situació laboral ja que en 24 hores i després de treballar molt d’anys amb menors tutelats per
l’IMAS, ara són al carrer sense cap tipus d’explicació. Critiquen que l’IMAS s’ha reunit amb els
veinats de la zona i amb l’empresa, però no amb els treballadors per donar-los una explicació de la
decisió presa ni consensuar les mesures a pendre. Recorden que l’IMAS havia traslladat en repetides
ocasions als treballadors/es de Norai que valorava i agraïa la feina i la labor realitzadasobretot els
darrers mesos, però que no s’esperaven mai que l’Administració els tractés d’aquesta manera
tancant el servei sense previ avís, i no responsabilitzant-se del futur del qui fins ara han estat fent la
feina que li pertoca a l’IMAS.
Els professionals de la Norai també mostren la seva sorpresa davant un tancament “exprés” del
servei i el trasllat dels menors a altres centres, criticant el canvi de criteri de l’Administració apostant
per un centre de nova creació, amb nous referents “suposadament“ més qualificats per atendre a uns
menors que no coneixen de res i amb els que han de partir de zero. L’equip educatiu del centre no
acaba d’entedre la retirada del referents que els han acompanyat des del primer moment, quan
l'enllaç i l'estabilitat són aspectes essencials a nivell educatiu, tampoc que no s’hagi realitzat cap
traspàs d’informació.
Des de FECCOO-IB critiquem que la suposada solució de l’Administració hagi estat repartir els
menors tutelats i acomiadar als treballadors. “No s’entén que la solució sigui contractar nous
treballadors a un cost més baix. Els professionals que fins ara han esta lluitant dia a dia pel benestar
d’aquests menors són els que estan pagant la mala gestió entre l’administració i l’entitat. Aquests
mateixos professionals són els que, tot i posar en risc la seva salut i integritat física, no han
abandonat en cap moment a aquests menors.
Critiquem com a sindicat que les noves contractacions es realitzaran obviant el conveni laboral de
treballadors i treballadores de menors tutelats autonòmic, i que es contractaran professionals amb les
condicions del conveni estatal que estan per sota de les del nostre territori. Es a dir, les condicions
laborals es veuran mermades, per tant , la qualitat del servei també. Critiquem que l’administració es

desentengui de les condicions laborals de les persones que els treballen amb serveis públics i que
són responsabilitat de l’IMAS. També critiquem el tracte que se’ls ha donat. No som una ETT, som
treballadors se serveis socials públics. La FECCOO rebutja aquesta visió del que per l’administració
és un professionalb ”millor qualificat”. El que cal són mesures organitzatives eficients i consensuades
amb els treballadors i treballadores.

Continuem treballant per la qualitat tant de l’atenció als menors com de
les condicions laborals del personal que els atenen.

