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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERABEITIKO UDALA

Behin betiko onartzea 2021eko ekitaldirako aurrekontu orokorra

3/2004 Foru Arauak xedatutakoarekin bat etorriz, eta ez denez inolako erreklamaziorik edo 
oharrik aurkeztu 2021ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena eman zion erabakiaren 
aurka, aurrekontu hori behin betiko onartuta geratzen da; hona laburpena, kapituluka:

Gastuen egoera

GASTUEN HASIERAKO AURREIKUSPENAK, 
KAPITULUKA ZENBATEKOA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK

1. Langile-gastuak 477.283,81

2. Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea 1.141.206,31

3. Finantza gastuak 1.100,00

4. Transferentzia arruntak 107.824,44

5. Kreditu orokorra eta ustekabeko beste batzuk 2.000,00

B) KAPITAL-ERAGIKETAK

6. Inbertsio errealak 381.992,60

Gastuen aurrekontua, guztira 2.111.407,16

Diru-sarreren egoera

DIRU-SARREREN HASIERAKO AURREIKUSPENAK, 
KAPITULUKA ZENBATEKOA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK

1. Zuzeneko zergak 938.755,20

2. Zeharkako zergak 27.000,00

3. Tasak eta bestelako diru-sarrerak 65.637,50

4. Transferentzia arruntak 861.592,62

5. Ondare bidezko diru sarrerak 21.421,84

B) KAPITAL-ERAGIKETAK

6. Inbertsio errealak besterentzea 192.000,00

7 Kapital transferentziak 5.000,00

Diru-sarreren aurrekontua, guztira 2.111.407,16

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.
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Aldi berean, eta apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 127. artikuluan 
eta Euskal funtzio publikoaren Legearen 16. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, 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: 23.156,84 euros.

1.2. Administrazio orokorrekoak.

A) 1. Eskala administrariak; izena: administraria ; lanpostu-kopurua:: 1, egoera: aktiboan; 
taldea: C1, titulazioa batxilergoa, FP2 edo baliokidea; hizkuntza-eskakizuna: 2, derrigortasun 
datarik gabe; dedikazioa: lanaldi osoa destino-osagarriaren maila 19, berariazko osagarria: 
15.967,80 euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa.

B) Azpieskala; laguntzaileak.

1. Izena: administrari laguntzailea; lanpostu-kopurua: 1, egoera: aktiboan; taldea: C2, titulazioa: 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduduna; hizkuntza-eskakizuna: 2, derrigortasun-datarik gabe; 
dedikazioa: lanaldi osoa destino-osagarriaren maila 14, berariazko osagarria: 13.761,58 euro; 
betetzeko era: oposizio-lehiaketa.

C) Azpieskala: menpekoak.

1. Izena: zerbitzu orokorretako arduraduna; lanpostu-kopurua: 1, talde: C2; titulazioa: Eskola 
Ziurtagiria; hizkuntza-eskakizuna: 1, derrigortasun-datarik gabe; egoera: aktiboan; dedikazioa: 
lanaldi osoa destino-osagarriaren maila 18, berariazko osagarria: 14.999,23 euro; betetzeko era: 
oposizio-lehiaketa; lantokia: udaletxea.

2. Lan-kontratupeko langileak.

2.1. Lan-kontratupeko mugagabeak.

A) Izena: administrari laguntzailea; lanpostu-kopurua: 1; taldea C2; egoera: aktiboan; titula-
zioa: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduduna hizkuntza-eskakizuna: 2, derrigortasun-da-
tarik gabe; dedikazioa: lanaldi osoa; ordainsariak: 28.002,20 euro ehuneko 100eko dedikazioa; 
betetzeko era: oposizio-lehiaketa.

B) Izena: Askotariko eginkizunetarako langilea; lanpostu-kopurua: 1; taldea: lanbide taldea; 
egoera: aktiboan; titulazioa: Eskola Gradua edo baliokidea hizkuntza-eskakizuna: 1, derrigor-
tasun-datarik gabe; dedikazioa: lanaldi osoa; ordainsariak: 26.813,31 euro; betetzeko era: opo-
sizio-lehiaketa.

C) Izena: gizarte-langilea: Kopurua:1; egoera: aktiboan; titulazioa: Gizarte-lanetako diplomatua; 
hizkuntza-eskakizuna: 2, derrigortasun-datarik gabe, dedikazioa: lanaldi osoa; ordainsariak: 
39.907,90 euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa. AFAren oinarrizko gizarte-zerbitzuen progra-
marekin lotutako lanpostua, Armiñón, Berantevilla, Erriberagoitia, Erriberabeitia eta Zambrana 
udalerriekin partekatua, abenduaren 17ko 66/2002 Foru Dekretuaren arabera.

D) Izena: atezaina; lanpostu-kopurua: 1; taldea: lanbide taldea; titulazioa Izena: Conserje 
Colegio; número de plazas: 1; taldea: talde profesionala;egoera: aktiboan; titulazioa: Eskola 
Gradua edo baliokidea; hizkuntza eskakizuna: 1, derrigortasun datarik gabe, dedikazioa: lanaldi 
osoa; ordainsariak: 29.937,77 euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa.
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E) Izena: arkitekto teknikoa; lanpostu-kopurua: 1; taldea: A2, egoera: aktiboan; titulazioa: di-
ploma baliokidea; hizkuntza-eskakizuna: 3, derrigortasun-datarik gabe; dedikazioa: lanaldi osoa; 
ordainsariak: 46.247,48 euro; betetzeko era: oposizio-lehiaketa.

II eranskina

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 75.5 artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, osorik argitaratzen da dedikazio esklusiboa eta partziala duten kar-
guen ordainsariei eta udal-korporazioko kideen kalte-ordainei eta haiek bilkuretara joateagatik 
ematen zaizkien ordainsariei buruzko erabakia:

Alkatearen ordainsariak: dedikazio esklusiboa (ehuneko 100), urteko ordainari gordina: 
42.834,27 euro.

Elkargoetara joateagatiko kalte-ordainak: 75,00 euros/saio.

Udaleko alderdi politikoentzako esleipenak: 265,00 euro/hil.

Erriberabeitia, 2021eko apirilaren 30a

Alkatea
MIREN JOSEBE SANTAMARÍA MARTÍNEZ
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