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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA

Behin betiko onestea 2019ko ekitaldirako aurrekontu orokorra

Ez da inolako erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu 2019ko aurrekontu orokorrari hasierako 
onespena ematen dion erabakiaren aurka (ALHAO, 1. zenbakia, urtarrilaren 2koa). Beraz, Ara-
bako Lurralde Historikoko toki erakundeen aurrekontuen otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauak 15. 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aurrekontu hori behin betiko onetsi da. Hona hemen 
kapituluka laburtuta:

Gastuen egoera

KAPITULUA ZENBATEKOA

I. Langileen gastuak 974.229,43 euro

II. Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 982.565,42 euro

III. Finantza gastuak 1.400,00 euro

IV. Transferentzia arruntak 114.000,00 euro

VI. Inbertsio errealak 4.000,00 euro

Gastuen batura guztira 2.076.194,85 euro

Diru sarreren egoera

KAPITULUA ZENBATEKOA

IV. Transferentzia arruntak 2.075.994,85 euro

V. Ondare bidezko diru sarrerak 200,00 euro

Sarreren batura guztira 2.076.194,85 euro

Kuadrilla honetako aurrekontu orokorra behin betiko onartzen duen erabakiaren aurka 
administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusian. Horretarako, bi hilabete izango dira, iragarki hau ALHAOn ar-
gitaratu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera. Dena den, nahi izanez gero, aurreko lerroal-
dean adierazitako administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu aurretik, erabaki honen aurka 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio Arabako Lautadako Kuadrillako batzarrari. Ho-
rretarako, hilabete izango da, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hala ere, beste edozein akzio edo errekurtso ere aurkeztu ahal izango da, egoki irizten bazaio.

Aldi berean, 6/1989 Legeak, euskal funtzio publikoarenak, 16. artikuluan ezarritakoarekin bat 
etorriz, argitaratu egiten da kuadrilla honetako lanpostu zerrenda.

Lanpostu zerrenda

Funtzionarioa

- Lanpostuaren izena: lege aholkularia; kopurua: 1; administrazio egoera: aktiboan; eskala: Ad-
ministrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; klasea: goi maila; taldea: A; DO: 30; BO: 13.939,32 euro;  
titulazioa: Zuzenbideko lizentzia; hizkuntza eskakizuna: 3, derrigortasun datarik gabe; lantokia: 
kuadrillaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun.
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- Lanpostuaren izena: enplegu eta prestakuntza teknikaria; kopurua: 1; administrazio egoera: 
aktiboan; eskala: Administrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; klasea: goi maila; taldea: A; DO: 30;  
BO: 13.939,32 euro; titulazioa: Ekonomia Zientzietako lizentzia; hizkuntza eskakizuna: 3; derrigor-
tasun data: 2015eko maiatzaren 4a; lantokia: Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun.

- Lanpostuaren izena: administrari laguntzailea; kopurua: 1; administrazio egoera: aktiboan; 
eskala: Administrazio Orokorra; azpieskala: laguntzaileak; taldea: D; DO: 19; BO: 12.444,76 euro; 
titulazioa: lehen mailako lanbide heziketa; hizkuntza eskakizuna: 2; derrigortasun data: 2002ko 
abenduaren 31; lantokia: Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun.

- Lanpostuaren izena: gizartea eta kultura sustatzeko teknikaria; kopurua: 1; administrazio 
egoera: aktiboan; eskala: Administrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; klasea: erdi maila; 
taldea: C; DO: 22; BO: 18.505,40 euro; titulazioa: Gizarte eta kultura sustatzailea; hizkuntza 
eskakizuna: 3. Derrigortasun data: 2017ko abenduaren 31; lantokia: eskualdeko udaletxeak eta 
Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun.

- Lanpostuaren izena: arkitekto teknikoa; kopurua: 1; administrazio egoera: aktiboan; es-
kala: Administrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; klasea: erdi maila; taldea: B; DO: 26; BO: 
15.549,51 euro; titulazioa: arkitekto teknikoa; hizkuntza eskakizuna: 2, derrigortasun datarik gabe; 
lantokia: eskualdeko udaletxeak eta Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun.

- Lanpostuaren izena: arkitekto teknikoa; kopurua: 1; administrazio egoera: aktiboan; es-
kala: Administrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; klasea: erdi maila; taldea: B; DO: 26; BO: 
15.549,51 euro; titulazioa: arkitekto teknikoa; hizkuntza eskakizuna: 2; derrigortasun data: 
2015eko maiatzaren 4a; lantokia: eskualdeko udaletxeak eta Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: 
ehuneko ehun.

- Lanpostuaren izena: artxibozaina; kopurua: 1; administrazio egoera: aktiboan; eskala: Ad-
ministrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; klasea: goi maila; taldea: A; DO: 30; BO: 8.848,75 
euro; titulazioa: Geografia eta Historiako lizentziaduna; hizkuntza eskakizuna: 3. Derrigortasun 
data: 2000ko urriaren 30a; lantokia: eskualdeko udaletxeak eta Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: 
ehuneko ehun.

- Lanpostuaren izena: gizarte laguntzailea; kopurua: 3; administrazio egoera: aktiboan; es-
kala: Administrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; klasea: erdi maila; taldea: B; DO: 26; BO: 
12.076,40 euro; titulazioa: Gizarte Laneko diplomaduna; lantokia: eskualdeko udalak eta kua-
drillaren egoitza; lanaldia: ehuneko ehun; Hizkuntza eskakizuna: (2 lanpostu) 2, derrigortasun 
datarik gabe; (1 lanpostu) 2, derrigortasun datarekin: 2013ko maiatzaren 30a.

- Lanpostuaren izena: euskara teknikaria; kopurua: 1; administrazio egoera: aktiboan; es-
kala: Administrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; klasea: erdi maila; taldea: B; DO: 26; BO: 
12.076,40 euro; titulazioa: diploma; lantokia: eskualdeko udaletxeak eta Kuadrillaren egoitza; 
dedikazioa: ehuneko ehun; hizkuntza eskakizuna: 4; derrigortasun data: 2015eko maiatzaren 4a.

- Lanpostuaren izena: oinarrizko gizarte zerbitzuetako administrari laguntzailea; kopurua: 1; 
mota eta eta betetzeko sistema: ez berezitua; lehiaketa; eskala: Administrazio Orokorra; azpies-
kala: laguntzaileak; taldea: C2; DO: 19; BO: 12.444,76 euro; titulazioa: lehen mailako lanbide 
heziketa; hizkuntza eskakizuna: 2; derrigortasun data: 2018ko maiatzaren 28a; lantokia: Kuadri-
llaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun.

- Lanpostuaren izena: genero berdintasunerako teknikaria; kopurua: 1; mota eta betetzeko 
sistema: ez berezitua; lehiaketa; eskala: Administrazio Berezia; azpieskala: teknikariak; kla-
sea: erdi maila; taldea: B; DO: 26; BO: 12.076,40 euro; titulazioa: diploma; lantokia: eskualdeko 
udaletxeak eta Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun; hizkuntza eskakizuna: 3; derri-
gortasun data: 2018ko maiatzaren 28a.
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Lan kontratupeko langileak

- Lanpostuaren izena: arkitektoa; kopurua: 1; administrazio egoera: aktiboan; taldea: A; 
lantokia: eskualdeko udaletxeak eta Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun; hizkuntza 
eskakizuna: 4; derrigortasun data: datarik gabe

- Lanpostuaren izena: ingurumeneko teknikaria; kopurua: 1; administrazio egoera: aktiboan; 
taldea: A; lantokia: eskualdeko udaletxeak eta Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: ehuneko ehun; 
hizkuntza eskakizuna: 3; derrigortasun data: datarik gabe.

- Lanpostuaren izena: gizartea eta kultura sustatzeko teknikaria; kopurua: 1; administrazio 
egoera: aktiboan; taldea: C; lantokia: eskualdeko udaletxeak eta Kuadrillaren egoitza; dedikazioa: 
ehuneko ehun; hizkuntza eskakizuna: 3. Derrigortasun data: 2013ko maiatzaren 30a.

Agurain, 2019ko urtarrilaren 24a

Jarduneko lehendakaria
GUSTAVO FERNÁNDEZ VILLATE
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