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E D I C T E 

 

Per acord de la Junta de Govern del 7 de març de 2016 es vol procedir a la 

contractació de 2 guies per a la mina de Llorts i el recorregut dels homes de ferro en 

qualitat d’agents de l’administració de caràcter eventual.  

Els requisits per accedir al lloc de treball són els següents : 

* Nacionalitat preferentment andorrana 

* Major d’edat a la data d’inici del contracte 

* Preferentment resident a la parròquia d’Ordino 

* Domini de la llengua catalana 

* Castellà, francès i anglès parlats i escrits  

* Formació en patrimoni cultural d’Andorra. Si no disposa del títol de guia de 

Patrimoni cultural, és imprescindible tenir la disponibilitat per assistir a les classes 

del mes de juny d’enguany. 

* Permís de conduir i vehicle propi per desplaçar-se fins a la mina de Llorts i 

l’Oficina de turisme d’Ordino 

* Telèfon mòbil disponible per rebre trucades 

* Capacitat de treball en equip 

 

Es valorarà també: 

  

* L’experiència en tasques de relació amb el públic 

* L’experiència o formació vinculada amb el món del turisme 

 

Les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar una sol·licitud al 

Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, acompanyada d’un currículum 

vitae, dels documents acreditatius corresponents, d’un certificat mèdic oficial, còpia 

del passaport i/o permís de treball, d’una declaració jurada de no haver estat 

acomiadades de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència 

d’un expedient administratiu, de no estar incapacitades civilment i de no tenir deutes 

envers els organismes oficials andorrans, abans de les 15 hores del dia  8 d’abril de 

2016. 

El lloc de treball s’inclou dins de la categoria d’Agent de l’administració de caràcter 

eventual, de conformitat amb el que preveu l’article 6 de l’Ordinació de la Funció 

Pública. 

Així mateix, es pot consultar el plec de bases a l’adreça www.ordino.ad, o bé trucant al 

Departament de Gestió i Desenvolupament Humà. 

 

Tot el que es fa públic per a coneixement general. 

 

Ordino, 8 de març  de 2016 

 

 

Josep A. Mortés Pons 

Cònsol major 



PLEC DE BASES 

LLOC: GUIES MINA DE LLORTS I RECORREGUT DELS HOMES DE FERRO 

 

Categoria : Eventual 

Grup: C 

Salari: 1.067,59 eur/brut/mes  

Horari:  

Guia 1: 09’30-13’30 i de 15’00-18’00. Dia de festa diumenge tarda i dilluns tot el dia – 

disponibilitat per a realitzar les visites nocturnes  

Guia 2: 09’30-13’30 i de 15’00-18’00.  Dia de festa setmanal dimarts tarda i dimecres 

tot el dia – disponibilitat per a realitzar les visites nocturnes  

 

Visites nocturnes: les visites nocturnes es realitzaran exclusivament els mesos de juliol 

i agost els dijous, divendres i dissabtes de les 21’00 a 24’00 aproximadament sempre 

que hi hagin reserves. Aquesta visita es pagarà a 25€/bruts per dia realitzat. 

Durada contracte :   

Guia 1: del 12 de juny al 12 d’octubre 

Guia 2 : de l’1 de juliol al 31 d’agost 

 
Requisits: 

 

Les condicions que es tindran en compte per a l’atribució de la plaça són les següents 

: 

 

* Nacionalitat preferentment andorrana 

* Major d’edat a la data d’inici del contracte 

* Preferentment resident a la parròquia d’Ordino 

* Domini de la llengua catalana 

* Castellà, francès i anglès parlats i escrits  

* Formació en patrimoni cultural d’Andorra. Si no disposa del títol de guia de Patrimoni 

cultural, és imprescindible tenir la disponibilitat per assistir a les classes del mes de 

juny d’enguany. 

* Permís de conduir i vehicle propi per desplaçar-se fins a la mina de Llorts i l’Oficina 

de turisme d’Ordino 

* Telèfon mòbil disponible per rebre trucades 

* Capacitat de treball en equip 

* Es valorarà l’experiència en tasques de relació amb el públic 

* Es valorarà l’experiència o formació vinculada amb el món del turisme 

 

Funcions : 

 

- Recepcionar el visitant i fer-li la visita guiada a les instal·lacions, mina i ruta del 

Homes de Ferro. 

- Cobrar l’entrada, vendre el material de marxandatge i ser responsable de la 

caixa i el material. 

- Revisar les instal·lacions i avisar al responsable/s en cas d’anomalia. 

- Donar informació turística general de la parròquia. 

- Mantenir les instal·lacions (mina, wc, i camí) nets 


