
 

2016KO URRIAREN 3 UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIZKO BILKURAREN AKTA. 

  

Udaletxeko Bilkura Aretoan, idazpuruko eguneko arratsaldeko zazpirak eta hogeita hamar 

minutu direnean, Alkateak deituta eta lehen deialdian, Udalbatzarra elkartzen da, jarraian 

adierazten gai zerrendarekin ohizko bilkura egiteko: 

 

 

1.- AGITAX. 2017KO TAXI TARIFAK ONARTZEKO PROPOSAMENA. 

 

2.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

3.- GALDE ERANTZUNAK 

 

 

ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

ALKATE-LEHENDAKARIA 

 

Joseba Izaguirre Arocena Jna. (Zegama Lantzen). 

 

ZINEGOTZIAK 

 

Maria Pilar Elorza Inchausti And. (Zegama Lantzen). 

Izaskun Igoa Arizcorreta And. (Zegama Lantzen). 

Juan José Gorrochategui Larrea Jna. (Zegama Lantzen).   

Ibon Zabaleta Urbizu Jna. (Zegama Lantzen)    

Imanol Garmendia Iruretagoyena Jna. (EH Bildu).  

Urko Gomez Ropón Jna. (EH Bildu).  

Olaia Elorza Iñarra And. (EH Bildu). 

Maria Luisa Gorrochategui Irastorza And.  (EH Bildu).  

 

EZ ETORRITAKO UDALBATZARKIDEAK: 

 

Legezko bilkurakide denak bertaratu dira. 

 

 

 

Idazkaria, Igor Alustiza San Vicente.  

 

 

1.- AGITAX. 2017KO TAXI TARIFAK ONARTZEKO PROPOSAMENA. 

 

1.- AGITAX. 2017KO TAXI TARIFAK ONARTZEARI BURUZKO ERABAKIA. 

  

AGITAX-ek (Gipuzkoako Taxisten Elkarteak), 2017ko Taxi zerbitzuko tarifak onartzeko 

eskatuz aurkeztu duen idatziaren berri ematen da. 

 

Zentzu horretan, elkartean egindako azterketa ekonomikoaren arabera eta gaur egungo 

ekonimaren egoera kontuan izanik, 2017an, gaur egungo tarifak mantentzea proposatzen 



da. 

 

Proposamena aztertu eta eztabaidatu ondoren, Udalbatzarrak, legez osatzen duten 

bederatzi kideetatik etorritako bederatzi kideen aldeko botoekin, honako hau erabakitzen 

du: 

 

Lehena.- AGITAX-ek (Gipuzkoako Taxisten Elkarteak) egindako proposamena onartzea, eta 

ondorioz, gaur egun indarrean dauden tarifak mantenduz, 2017an ezarriko diren Taxi 

zerbitzuko tarifak honako hauek izango dira: 

 

 
KONTZEPTUA 

TARIFA 

Abiasaria KILOMETRO IBILITA ITXARONALDI ORDUA 

 

TARIFA 1* 

 

 

3,4588 

 

1,0828 

 

20,6819 

 

TARIFA ** 

 

3,4588 

 

1,7269 

 

32,5052 

 
* Lanegunetan 07:00tik 22:00 arte. 

** Tarifa hau egunero ezarriko da 22:00tik 7:00 arte. Bai igande eta araudi autonomikoa eta lokaleko erabakitako 

jaiegunetan 7:00tik 22:00 arte bai larunbatetan, eta abenduaren 24 eta abenduaren 31 egunetan. 

 

Bigarrena.- Erabaki hau GOIEKIri eta AGITAX-i jakinaraztea.” 

 

2.- ALKATETZAREN ERABAKIAK. 

 

Idazkariak, azkeneko ohiko bilkuratik, Alkateak hartutako ebazpenen berri ematen du: 

 

- 011/0816 erabakia, abuztuaren 8koa, Hiri izaerako lurren balioaren 

gehikuntzaren gaineko zergaren kitapen zerrenda onartuz. 

- 01/0916 erabakia, irailaren 8koa,  zenbait peoi lan burutuko dituzten lau 

pertsona kontratatzeko prozedura bideratuz. 

- 02/0916 erabakia, irailaren 16koa,  Oihana Zubizarreta Otaegik egindako 

amatasun eskaerak onartuz. 

- 03/0916 erabakia, irailaren 16koa, egurra ateratzeagatik ezarritako 

fidantza itzuliz.   

- 04/0916 erabakia, irailaren 22koa,  Gipuzkoako lurralde historikoko 

udalerrietarako ondasun higiezin hiritarretako lurzoruaren eta eraikinen balio 

ponentzien berrikuspena onartuz. 

- 05/0916 erabakia, irailaren 23koa,  0367 fakturen erlazioa onartuz, 

guztira 27.172.08,00 eurokoa. 

- 06/0916 erabakia, irailaren 23koa,  0389 fakturen erlazioa onartuz, 

guztira 3.522,22 eurokoa. 

- 07/0916 erabakia, irailaren 23koa,  0382 fakturen erlazioa onartuz, 

guztira 24.230,91 eurokoa. 

- 08/0916 erabakia, irailaren 23koa,  1.203,77 euroko zenbatekoa duten 

ordainketa transferentziak onartuz. 

- 09/0916 erabakia, irailaren 27koa, Ostatua eta Kasinoko fakturak onartuz. 

- 010/0916 erabakia, irailaren 29koa,  0517 fakturen erlazioa onartuz, 

guztira 3572,29 eurokoa. 



- 011/0916 erabakia, irailaren 29koa, 323,07 euroko zenbatekoa duten 

ordainketa transferentziak onartuz. 

- 012/0916 erabakia, irailaren 29koa, 14.709,66 euroko zenbatekoa duten 

ordainketa transferentziak onartuz. 

- 013/0916 erabakia, irailaren 29koa, 874,94 euroko zenbatekoa duten 

ordainketa transferentziak onartuz. 

- 014/0916 erabakia, irailaren 29koa,  0527 fakturen erlazioa onartuz, 

guztira 19.101,00 eurokoa. 

- 015/0916 erabakia, irailaren 29koa,  0541 fakturen erlazioa onartuz, 

guztira 6326,75 eurokoa. 

 

 

3.- GALDE ERANTZUNAK 

 

 

- Alkateak, pistak garbitzeko langileak kontratatzeko deialdi bat egingo dela 

adierazten du. Era berean, Imanol Garmendia Iruretagoyena zinegotziak egindako galderari 

erantzunez, Goieki-Lanbide erakundeen bidez bideratzen ari den langile baten 

kontratazioari buruzko azalpenak ematen ditu. 

  

 

 

 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, hasieran aipatutako eguneko arratsaldeko zazpirak 

eta berrogeita hamar minutu direnean Alkateak bilkurari amaiera ematen dio, esandakoa 

jasoarazteko, nik egiaztaturiko eta Alkateak sinaturiko akta hau egiten dudalarik. 
 

 

Eginbidea. 

 

Aurrean transkribaturiko akta, ............... orri dituela jasotzeko, 

zenbakidun paperan .................. zenbakitik ......................... 

zenbakira eta Udalak emandako zenbakietan, .................. 

zenbakitik .......................... zenbakira jasota geratu delarik. 

 

Zegama, 2016ko ....................k ....... 

 

 

Diligencia.  

 

Para hacer constar que el acta que antecede tiene .......... 

folios, numerados del ........................ al ................. en número de 

papel timbrado y del .................. al ....................... en 

numeración dada por el Ayuntamiento. 

 

  

Zegama a ......... de ...................... de 2016. 

 

O.E./ VºBº 

ALKATEAK/EL ALCALDE                                                             IDAZKARIAK/ EL SECRETARIO 


