
Govern d'Andorra 

Departament d'Ocupació i Treball 

RESOLUCIÓ 

VISTA la sol·licitud presentada al Departament d'Ocupació i Treball per ADI, 
SAU en data 3 d'agost del 2021, per la qual sol·licita el dipòsit i registre d'un 
acord col·lectiu d'empresa, i els complements d'informació aportats en dates 2 
d'agost i 26 d'octubre del 2021; 

VISTA l'ordre ministerial del 17-7-2019 per la qual es delega a la Sra. Laura 
Vilella Mils, directora del Departament d'Ocupació i Treball, la signatura dels 
actes administratius que són competència del Departament d'Ocupació i Treball; 

VIST el contingut de l'article 55 de la Llei 31/2018 de relacions laborals que 
condiciona la possibilitat d'aplicar un còmput trimestral, semestral o anyal de la 
jornada de treball a un procés de negociació col·lectiva; 

VIST el mandat atorgat al Sr. Jorge CEBRIAN MUÑOZ per la plantilla de 
treballadors assalariats d'ADI, SAU, en assemblea de treballadors celebrada en 
data 9 de juny del 2020, en les condicions previstes en l'article 145 de la Llei 
31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals; 

VISTA la ratificació de l'acord col·lectiu d'empresa subscrit per la representant 
d'ADI, SAU, Sra. Judith HIDALGO RAMBLA, i el treballador amb mandat, Sr. 
Jorge CEBRIAN MUÑOZ, en data 6 d'agost del 2021, en les condicions previstes 
en l'article 146 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals; 

VIST el contingut de l'article 141 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de 
relacions laborals; 

El ministre de Presidència, Economia i Empresa 

RESOL 

L'admissió a tràmit de dipòsit i registre de l'acord col·lectiu d'empresa negociat 
per la representant d'ADI, SAU, Sra. Judith HIDALGO RAMBLA, i el treballador 
amb mandat, Sr. Jorge CEBRIAN MUÑOZ, ratificat unànimement pel conjunt de 
la plantilla de treballadors i treballadores assalariats del negoci en data 6 d'agost 
del 2021. 



Govern d'Andorra 

Deparcamenc d'Ocupació i TrebaJI 

De conformitat amb l'apartat 4 de l'article 141, l'empresari ha de posar a 

disposició dels assalariats una còpia de l'acord o conveni col·lectiu que els afecti. 

De conformitat amb el que disposa l'article 124 del text refós del Codi de 
l'Administració del 29 de març de 1989, contra aquesta resolució pot interposar
se recurs davant del Govern en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà 
de la seva notificació. 

Escaldes-Engordany, 22 e novembre del 2021 

Laura Vilella Mils 

Directora d'Ocupació i Treball 


