
2023ko martxoaren 13a, astelehena  •  30 zk. 

1/3

2023-00692

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

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUIAKO UDALA

Zuiako Udalaren 2023ko aurrekontu orokorraren behin betiko onespena

Arabako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru 
Arauaren 15. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, eta 2023ko aurrekontu orokorrari hasie- 
rako onarpena emateko akordioaren aurka erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu ez denez, aipa- 
tutako aurrekontua behin betiko onetsi da, eta kapituluen laburpena honakoa da:

GASTUEN EGOERA

KAPITULUA ZENBATEKOA 
(EUROAK)

1. Langile-gastuak 662.700,00

2. Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea 1.898.193,00

4. Transperentzia arruntak 682.111,55

6. Inbertsio errealak 418.730,00

7. Kapital-transferentziak 282.500,00

8. Finantza-aktiboak 0,00

Aurrekontua guztira 3.944.234,55

SARREREN EGOERA

KAPITULUA ZENBATEKOA 
(EUROAK)

1. Zerga zuzenak 1.083.000,00

2. Zerga ez-zuzenak 80.000,00

3. Tasak eta beste sarrera batzuk 413.311,55

4. transferentzia arruntak 1.564.519,62

5. Ondare-sarrerak 445.403,38

6. Inbertsio-errealak besterentzea 330.000,00

7. Kapital-transferentziak 18.000,00

8. Finantza-aktiboak 10.000,00

Aurrekontua guztira 3.944.234,55

Aldi berean, eta apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 127. artikulua-
rekin eta abenduaren 1eko 11/2022 Euskal Enplegu Publikoaren 45.3 artikuluarekin bat etorriz, 
langileen plantilla eta udalak onetsitako lanpostuen zerrenda osoa argitaratzen da.

LANGILEEN PLANTILLA ETA LANPOSTUEN ZERRENDA

1. Funtzionarioak.

1.1. Gaikuntza nazionala.

1.1.1. Idazkari-kontu-hartzailea: berezitua, plaza 1, A1 taldea, unibertsitate-gradua edo balio- 
kidea, 3. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: 2022ko uztailaren 8a, dedikazio osoa, lan- 
postu-mailako osagarria: 26 (EFAPEBAE 25/26), hornidura-sistema: lehiaketa, berariazko osa-
garria: 27.754,25 euro.
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1.2. Administrazio orokorra.

1.2.1. Administrazio orokorreko teknikaria: berezitua, plaza 1, A1 taldea, unibertsitate-gradua 
edo baliokidea, 3. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: 2018ko urtarrilaren 1a, dedikazio 
osoa, lanpostu-mailako osagarria: 24 (EFAPEBAE 25/26), hornidura-sistema: lehiaketa-oposizioa, 
berariazko osagarria: 19.666,90 euro.

1.2.2. Administrari laguntzailea: normalizatua, plaza 1, C1/C2 taldea, eskola-graduatua, LH 
edo baliokidea, 2. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: datarik gabe, dedikazio osoa, 19 lan- 
postu-mailako osagarria (EFAPEBAE 11), hornidura-sistema: oposizio-lehiaketa, berariazko osa- 
garria: 16.526,99 euro.

1.2.3. Administrari laguntzailea: normalizatua, plaza 1, C1/C2 taldea, eskola-graduatua, LH II 
edo baliokidea, 2. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: 1994ko abenduaren 31, dedikazio 
osoa, 19 lanpostu-mailako osagarria (EFAPEBAE 11), hornidura-sistema: oposizio-lehiaketa, bera- 
riazko osagarria: 16.526,99 euro.

1.2.4. Administrari laguntzailea: normalizatua, plaza 1, C2 taldea, eskola-graduatua, LH edo 
baliokidea, 2. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: 2000ko apirilaren 14a, dedikazio osoa, 
16. lanpostu-mailako osagarria (EFAPEBAE 7), hornidura-sistema: lehiaketa, berariazko osa-
garria: 12.340,29 euro.

1.2.5. Zerbitzu Anitzetako langilea: normalizatua, plaza 1, C2 taldea, eskola-graduatua, LH I 
edo baliokidea, 1. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: 2011ko abenduaren 31, dedikazio 
osoa, 16. lanpostu-mailako osagarria (EFAPEBAE 7), hornidura-sistema: lehiaketa, berariazko 
osagarria: 15.399,70 euro, B motako gidabaimena eskatzea.

1.2.6. Zerbitzu anitzetako langilea: normalizatua, plaza 1, C2 taldea, eskola-graduatua, LH I 
edo baliokidea, 1. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: datarik gabe, dedikazio osoa, 
16. lanpostu-mailako osagarria (EFAPEBAE 7), hornidura-sistema: lehiaketa, berariazko osaga-
rria: 15.399,70 euro, B motako gidabaimena eskatzea.

2. Lan-kontratudun langileak.

2.1. Arkitekto teknikoa: lan-kontratu mugagabe ez-finkoa, normalizatua, plaza 1, A2 taldea, 
diplomatura edo baliokidea, 3. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: datarik gabe, dedikazio 
osoa, 26. lanpostu-mailako osagarria (EFAPEBAE 18), hornidura-sistema: lehiaketa, berariazko 
osagarria: 16.664,67 euro, egoera: beteta.

2.2. Musika-hizkuntzako eta pianoko irakaslea: lan-kontratu mugagabe ez-finkoa, irakas-
kuntza arautuko ikastetxe pribatuen hitzarmenaren arabera, 3. hizkuntza-eskakizuna, derrigor-
tasun-data: 2024ko irailaren 1a, dedikazio partziala, egoera: desagertzekoa.

2.3. Musika-hizkuntzako eta pianoko irakaslea: lan-kontratu mugagabe ez-finkoa, irakas-
kuntza arautuko ikastetxe pribatuen hitzarmenaren arabera, 3. hizkuntza-eskakizuna, derrigor-
tasun-data: 2024ko irailaren 1a, dedikazio partziala, egoera: desagertzekoa.

2.4. Txistuko irakaslea: lan-kontratu mugagabe ez-finkoa, irakaskuntza arautuko ikastetxe pri-
batuen hitzarmenaren arabera, 3. hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data: 2024ko irailaren 1a, 
dedikazio partziala, egoera: desagertzekoa.
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Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen, apirilaren 2koaren, 75.5. arti-
kuluan xedatutakoarekin bat etorriz, arduraldi osoa eta partziala duten kargudunen ordainsariei 
buruzko akordio osoa argitaratzen da, bai eta kalte-ordainak eta udalbatzako kideek bilkuretara 
joateagatik jasotzen dutena ere:

ORDAINSARIAK ETA ESLEIPENAK

KARGUA ARDURALDIA
URTEKO 

ORDAINSARI 
GORDINA (EUROAK)

Alkatetza Partziala %73 37.066,41

Bigarren alkateordea eta berdintasun eta kultura zinegotzigoa Partziala %50 15.522,30

Hezkuntza eta gazteria zinegotzigoa Partziala %20 6.391,50

KALTE-ORDAINAK

KONTZEPTUA ORDAINSARIA 
(EUROAK)

Osoko bilkuretara joatea 50,00

Kide anitzeko beste organo bilkuretara joatea 41,86

Hiru ordu baino gehiagoko dedikazioa edo bilera duten saioetara joatea 66,54

Udal honen aurrekontu orokorra behin betiko onartzen duen erabakia honen aurka zuzenean 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, jurisdikzio horretako arauetan ezarritako 
moduan eta epean, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen Testu Bategina onartzen duen 
martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 171.1. artikuluaren arabera.

Murgia, 2023ko martxoaren 1a

Alkate-lehendakaria
UNAI GUTIERREZ URKIZA
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