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Acta: 29 / 20 

Data: 24 de juliol de 2020 

Organisme: Junta de Govern 

Assistència: tots els membres de la Junta de Govern 

Inici de la sessió: 19 hores 

 

Corporació 

1. Vist l’article 60 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, 

publicada al BOPA núm. 87, del 18 de desembre de 2002, que preveu que les funcions 

assumides d’un lloc de treball de nivell superior siguin remunerades mitjançant un 

Complement de Responsabilitat Addicional (CRA); 

Vistos els informes dels caps de departament respectius i del Secretari General del Comú; 

S’aproven els següents Complements de Responsabilitat Addicional (CRAs), per les 
funcions definides com segueix: 

• CRAs de 100 € bruts / mes, de l’1 de juliol al 31 d’octubre, als Srs. Joan 
Santiago LÓPEZ GARCIA i Antoni RAYA GARCIA, operaris de camins de 
muntanya adscrits al Departament de Medi Ambient, per la coordinació de 
personal interí al seu càrrec durant els mesos d’estiu. 

• CRAs de 250 € / mes, a comptar del dia 1 de juny de 2020, al Sr. Ivan 
GÓMEZ MÁRQUEZ, coordinador d’instal·lacions esportives i a la Sra. Cyrille 
FERANDIS IZARD, responsable d’activitats esportives i instal·lacions, per 
fer-se càrrec, conjuntament i indistinta, de funcions del Departament 
d’Esports, mentre la plaça de cap d’Esports romangui vacada. 

• CRA de 400 € bruts / mes, a comptar del dia 20 de juliol, al Sr. Patrick 
RODRÍGUEZ-ESCALONA MITJANA, considerant la seva gestió del parc 
mòbil (adscrita originàriament al Departament de Manteniment) i per la 
representació de la corporació davant de les comissions del Ministeri 
d’Ordenament Territorial. 

• CRA de 783 € / mes, per un salari total de 3.500 € bruts mensuals, al Sr. 
Carles BOZZO PRAT, en concepte de director del Servei de Circulació i 
Atenció Ciutadana, durant el temps d’exercici d’aquest càrrec i a comptar 
des del dia del seu nomenament el 9 de juliol de 2020. 

 
I, esgotat l’ordre del dia de la reunió, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió. És un quart 
de vuit del vespre. 
  
        Vist i plau                                P. o. de la Junta de Govern 
  CÒNSOL MAJOR                                                            SECRETARI GENERAL 
   Rosa Gili Casals             Cerni Escalé Cabré 


