Retribucions i assistències dels membres de la
Corporació
Els paràgrafs 1 i 2 de l’article 75 de la Llei reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) preveuen que els membres de les corporacions locals percebran retribucions
per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o
parcial. Aquesta retribució és incompatible amb qualsevol altra retribució a càrrec dels
pressupostos d’administracions, ens, organismes i/o empreses públiques.
Així mateix, el paràgraf 3 del mateix article de la LRBRL preveu que els membres de la
Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part.
Les quanties de les retribucions (per dedicació exclusiva o parcial) o de les
assistències a percebre pels membres de la Corporació han de ser aprovades pel Ple,
d’acord amb l’article 75.5 de la LRBRL
A l’Ajuntament de Badalona, els imports que perceben actualment els membres de la
Corporació (alcalde, regidors i regidores) en concepte de retribució per dedicació
exclusiva o parcial o per assistències, van ser aprovats per acord del Ple en sessió de
29 de juny de 2010. Per a l’any 2011, el Ple ha acordat mantenir aquests imports
sense variació.
Aquests imports són els següents:
Retribucions per dedicació exclusiva o parcial (imports bruts)
Càrrec
Alcalde/ssa
Tinent/a d’Alcaldia
Regidor/a amb delegació
President/a de grup municipal
Portaveu de grup municipal
Regidor/a sense delegació

Règim de
dedicació
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Parcial

Import íntegre
anual
76.391,28 €
61.890,50 €
55.866,58 €
61.890,50 €
55.866,58 €
21.318,08 €

Assistències per concurrència a òrgans col·legiats
(Regidors sense dedicació exclusiva o parcial)
IMPORT PER ASSISTÈNCIA
Òrgan col·legiat
Ple
Junta de Govern Local
Comissions informatives
Junta de portaveus

Import íntegre
per sessió
1.343,10 €
727,52 €
671,54 €
559,62 €

Altres comissions

559,62 €

IMPORT ANUAL MÀXIM

Càrrec
President/a grup municipal
Portaveu grup municipal
Tinent/a d’Alcaldia
Regidor/a

Import íntegre
anual
màxim
37.673,52 €
37.673,52 €
37.673,52 €
20.767,80 €

D’acord amb l’article 75.5 de la LRBRL, han de publicar-se íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província els acords dels plens municipals referents a retribucions,
indemnitzacions i assistències dels membres de les corporacions locals.
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 6 d’agost de 2010 es publica
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Badalona de 29 de juny de 2010 pel qual
s’actualitzen aquests imports amb efectes de l’1 de juny, i al BOPB de 15 de febrer de
2011 es publica l’acord del Ple de 25 de gener de 2011 pel qual es disposa que durant
l’any 2011 continuaran vigents aquests mateixos imports.

