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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERABEITIKO UDALA

Behin betiko onestea 2019ko ekitaldirako aurrekontu orokorra

3/2004 Foru Arauak xedatutakoarekin bat etorriz, eta ez denez inolako erreklamaziorik edo 
oharrik aurkeztu 2019ko aurrekontu orokorrari hasierako onespena eman zion erabakiaren 
aurka, aurrekontu hori behin betiko onetsita geratzen da; hona laburpena, kapituluka:

Gastuen egoera

GASTUEN HASIERAKO AURREIKUSPENAK, KAPITULUKA ZENBATEKOA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK

1. Langileen gastuak 494.928,72

2. Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 1.266.867,53

3. Finantza gastuak 1.320,00

4. Transferentzia arruntak 127.893,17

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6. Inbertsio errealak 183.739,42

7. Kapital transferentziak 80.000,00

8. Finantza-aktiboak 12.500,00

9. Finantza-pasiboak

Gastuen aurrekontua, guztira 2.167.248,84

Diru sarreren egoera

DIRU SARREREN HASIERAKO AURREIKUSPENAK, KAPITULUKA ZENBATEKOA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK

1. Zuzeneko zergak 634.463,42

2. Zeharkako zergak 540.000,00

3. Tasak eta bestelako sarrerak 86.500,00

4. Transferentzia arruntak 868.201,17

5. Ondare bidezko diru sarrerak 38.084,25

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6. Inbertsio errealak besterentzea 0,00

7. Kapital transferentziak 0,00

8. Finantza-aktiboak

9. Finantza-pasiboak

Diru sarreren aurrekontua, guztira 2.167.248,84



2019ko apirilaren 17a, asteazkena  •  47 zk. 

2/3

2019-01184

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Udal honen aurrekontu orokorra behin betiko onartzen duen erabakiaren aurka adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 
Epaitegian. Horretarako, bi hilabete izango dira iragarki hau argitaratzen denetik aurrera.

Aldi berean, eta bat etorriz apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak 127. 
artikuluan eta Euskal funtzio publikoaren Legeak 16. artikuluan xedatutakoarekin, osorik 
argitaratzen da udal honek onartutako langileen plantilla eta lanpostu zerrenda.

Plantilla organikoa

I. eranskina

1. Karrerako funtzionarioak

1.1. Gaikuntza nazionalekoak

A) Eskala: idazkari-kontuhartzaileak; lanpostu kopurua: 1. Taldea: A1. Titulazioa: Zuzenbi-
deko, Politika Zientzietako, Soziologiako edo Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentziaduna; 
hizkuntza eskakizuna: 4, derrigortasun datarik gabe; egoera: aktiboan; dedikazioa: lanaldi osoa, 
destino-osagarriaren maila: 26. Betetzeko era: lehiaketa; berariazko osagarria: 24.242,43 euro.

1.2. Administrazio orokorrekoak

A) Eskala: Administrariak

Izena: administraria; lanpostu kopurua: 1; egoera: aktiboan; taldea: C1; titulazioa: batxilerra, 
LH2 edo baliokidea; hizkuntza eskakizuna: 2, derrigortasun datarik gabe; dedikazioa: lanaldi 
osoa; destino-osagarriaren maila: 19; berariazko osagarria: 16.895,94 euro; betetzeko era: opo-
sizio-lehiaketa.

B) Azpieskala: laguntzaileak

1. Izena: administrari laguntzailea; lanpostu kopurua: 1; egoera: aktiboan; taldea: C”; titula-
zioa: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradua; hizkuntza eskakizuna: 2, derrigortasun datarik 
gabe; dedikazioa: lanaldi osoa, destino-osagarriaren maila: 14; berariazko osagarria: 13.306,18 
euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa.

C) Azpieskala: Menpekoak

1. Lanpostuaren izena: lan askotarako langilea; kopurua: 1; taldea: lanbide taldea; titula-
zioa: eskola ziurtagiria; hizkuntza eskakizuna: 1, derrigortasun datarik gabe; egoera: aktiboan; 
dedikazioa: lanaldi osoa, destino-osagarriaren maila: 18; berariazko osagarria: 14.502,87 euro; 
betetzeko era: oposizio-lehiaketa; lantokia: udaletxea.

2. Lan kontratupeko langileak

2.1. Lan kontratu mugagabeak

A) Izena: administrari laguntzailea; lanpostu kopurua: 1; egoera: aktiboan; titulazioa: Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntzako gradua; hizkuntza eskakizuna: 2, derrigortasun datarik gabe; 
dedikazioa: lanaldi osoa; ordainsariak: 27.075,54 euro; dedikazioa: ehuneko 100; betetzeko era: 
oposizio-lehiaketa.

B) Izena: lan askotarako laguntzailea; kopurua: 1; egoera: aktiboan; titulazioa: eskola gradua 
edo baliokidea; hizkuntza eskakizuna: 1, derrigortasun datarik gabe; dedikazioa: lanaldi osoa; 
ordainsariak: 25.925,99 euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa.

C) Izena: gizarte langilea; kopurua: 1; egoera: aktiboan; titulazioa: gizarte lanetako di-
ploma; hizkuntza eskakizuna: 2, derrigortasun datarik gabe; dedikazioa: lanaldi osoa; ordain-
sariak: 38.587,25 euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa. AFAren oinarrizko gizarte zerbitzuen 
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programara atxikitako lanpostua, Armiñon, Berantevilla, Erriberagoitia, Erriberabeitia eta Zam-
branako udalerriekin partekatuko dena, abenduaren 17ko 66/2002 Foru Dekretuaren arabera.

D) Izena: Ikastetxeko atezaina; lanpostu kopurua: 1; egoera: aktiboan; titulazioa: eskola gra-
dua edo baliokidea; hizkuntza eskakizuna: 1, derrigortasun datarik gabe; dedikazioa: lanaldi 
osoa; ordainsariak: 28.947,05 euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa.

E) Izena: Arkitekto teknikoa; kopurua: 1; taldea: A2; egoera: aktiboan; titulazioa: diploma 
edo baliokidea; hizkuntza eskakizuna: 3, derrigortasun datarik gabe; dedikazioa: lanaldi osoa; 
ordainsariak: 44.717,04 euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa.

II. eranskina

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 75.5 artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, osorik argitaratzen da dedikazio esklusiboa eta partziala duten 
karguen ordainsariei eta udal korporazioko kideen kalte ordainei eta haiek bilkuretara joatea-
gatik ematen zaizkien ordainsariei buruzko erabakia:

Alkatearen ordainsariak, ehuneko 100eko dedikazioa, urteko ordainsari gordina: 40.983,31 
euro.

Kide anitzeko organoen bilkuretara joateagatik: 75,00 euro bilkurako.

Udal talde politikoen esleipena: 265,00 euro hileko.

Erriberabeitia (Rivabellosa), 2019ko apirilaren 3a

Alkatea
MIREN JOSEBE SANTAMARÍA MARTÍNEZ
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