
 

 

3/2011 akta 

 

 

Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluaren akta 2011ko 

maiatzaren 30ean egin zen. 

 

Lehendakariak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osasun Sailaren egoitzan (Osasun 

Sailburuordetza, Donostia kalea 1-4, V. aldea, Vitoria-Gasteiz), maiatzaren 30eko 13: 00etan, 

eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda: 

Parte-hartzaileak 

Presidentea 

Jesús Maria Fernandez Díaz jauna 

Kideak 

Julian Perez Gil jauna 

Eduardo Garate Guisasola jauna 

Andre hori: Patricia Arratibel Ugarte 

Ignacio M. Alday Ruiz andrea 

Andre hori: Lourdes Moreno Zabala 

 

Idazkaria 

Da Beatriz del Valle Iñiguez andrea 

Bileran izan da, hitzarekin baina botorik gabe, Jose Julian Isturitz Perez Osatek SAko 

zuzendari kudeatzailea. 

 

Gai-zerrenda 

 

1. Aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea. 

Aurreko bilerako akta onartu dute Kontseiluko kide guztiek, eragozpenik gabe. 

 

 



 

 

 

 

 

2. Lehendakaritzako gaiak. 

Gai hau gai-zerrendako 6. puntuarekin lotuta dago. 

Egungo zuzendari kudeatzaileak, Jose Julian isturitzek, uko egin dio karguari, 2011ko 

maiatzaren 31tik aurrerako ondorioekin. Irakurri Administrazio Kontseiluko lehendakariari eta 

Osakidetzako zuzendari nagusiari zuzendutako gutuna. 

Laburbilduz, gutunean eskertu egiten du sozietateko zuzendari kudeatzaile izendatuta bertan 

jarritako konfiantza, eta lan- eta familia-arloko arrazoiak aipatzen ditu, karguan jarraitzea 

eragozten diotenak. Ezusteko, ezusteko eta bat-bateko egoera da, eta ekainaren 1a baino 

lehen Osateken baja hartzera behartzen du. 

Honekin batera doakizu interesdunak aurkeztutako gutuna. 

Kontseiluko presidenteak egoera hori sentitzen du, eta adierazi du ez dela egoera 

desiragarria gizartean abian dauden proiektuengatik, eta arrakasta handia opa dio bere 

karrera profesionalean hemendik aurrera. 

Ignacio Aldayk galdetu du zergatik iragazten den prentsara asteburuan (El Mundo eta Deia). 

Presidenteak jakinarazi du ez dakitela nola iragazi den albistea, Osakidetzako zuzendari 

nagusiak eta berak soilik ezagutzen baitzuten. Nolanahi ere, adierazi du beharrezkoa dela 

gardentasunez jokatzea uko egiteko arrazoiei buruzko informazioarekin. 

Gai horri dagokionez, eta azkenaldian Osateken kudeaketari neurri batzuen bidez ematen 

zaion publizitate negatiboari dagokionez, Ignacio Aldayk adierazi du komenigarria litzatekeela 

gizartearen irudia herritarren eta iritzi publikoaren aurrean jasotzera bideratutako ekintzaren 

bat egitea. 

Kontseiluko kide guztiek babesten dute proposamena. 

Kontseiluko idazkariak, Beatriz del Valle andreak, adierazi du bat etorri dela Osakidetzako 

Aholkularitza Juridikoak eta Kontratazio Zerbitzuak kargua uzten duen zuzendari 

kudeatzailearekin dituzten harremanetan, sozietatearen kontratazioaren kudeaketarekin 

zerikusia duten gaietan. 

 

3. Batzar Orokorrak 2010eko ekitaldiko kontuak onartzeari buruzko txostena. 

Kontseiluko idazkari Beatriz del Valle andreak azaldu du Osakidetzako Administrazio 

Kontseiluak, Sozietateko Akziodunen Batzar Nagusi gisa eratuta, 2011ko maiatzaren 9an 

onartu zituela 2010eko ekitaldiko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta emaitzen banaketa, 

bai eta erabakiak Merkataritza Erregistroan inskribatzea ere. 



 

 

4. Kontratazio-gaiak: 

4.1. Telelaguntza-zerbitzua sustatzeko eta zabaltzeko kanpainarako lizitazio-

deialdia. 

Zerbitzuaren erabilera sustatzeko, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak, kudeaketa-

gomendioaren esparruan, aipatutako telelaguntza-zerbitzua sustatzeko eta hedatzeko 

kanpaina bat kontratatu nahi du, 180.000 €-koa, BEZik gabe, 2011/12/31ra arte. 

Administrazio Kontseiluak lizitazioa, esleipena eta kontratazioa baimentzea erabaki du, eta 

zuzendari kudeatzaileari ahalmena eman dio akordioa gauzatzeko eta dagozkion ordainketa-

betebeharrak onartzeko. 

4.2. Telelaguntza Zerbitzuaren eta Arreta Soziosanitarioko Zentroaren lizitazioa 

esleitzea. 

Administrazio Kontseiluak, martxoaren 21eko 1/2011 bilkuran hartutako erabakiaren bidez, 

baimena eman zuen Euskal Autonomia Erkidegoko telelaguntza-zerbitzua eta arreta 

soziosanitarioko zentroa kontratatzeko lizitazioaren gastua eta deialdia egiteko (espediente-

zenbakia: g/211/99/1/1/0701/0000/032011). 

Kontratazio Mahaiak Televida-GSR aldi baterako enpresa-elkartearen aldeko esleipen-

proposamena aurkeztu du, 4.509.133,59 €-ko esleipen eta kontratazioarekin (BEZa kanpo), 

eta urtebeteko iraupenarekin, 2011ko uztailaren 1etik zenbatzen hasita, beste urtebetez 

luzatzeko aukerarekin. 

Mahaiaren akta eta Adituen Batzordearen txostena aurkeztu dira. 

Zuzendari gerenteari ahalmena ematen zaio erabaki hau betearazteko eta dagozkion 

ordainketa-betebeharrak onartzeko. 

IGON CEE S.L. lizitatzaileetako batek iragarri du, prentsaurrekoan, esleipenaren aurka 

errekurtsoa jarriko duela, harekin ados ez dagoelako. Langileen subrogazioa planteatzen du. 

Kontseiluko presidenteak jakinarazi du IGON CEE S.L. enpresak zerbitzu horietarako Bizkaiko 

Aldundiarekin 2013ra arte sinatutako luzapen-kontratu bat duela, nahiz eta Gizarte Zerbitzuei 

buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak telelaguntza-zerbitzua emateko eskumena Eusko 

Jaurlaritzako sail eskudunari esleitu. 

Kasu honetan planteatu daitekeen errekurtso mota Kontseiluaren Idazkaritzaren bitartez 

kontsultatzea erabaki da; izan ere, kontratazioaren arloko errekurtso berezia bada, errekurtso 

hori jartzeak esleipenaren eraginkortasuna eteten du ebatzi arte. 

 

 

 

 



 

 

 

4.3. Lizitazioaren deialdia, Osateken jabetzako Siemens ekipoak mantentzeko 

zerbitzua esklusibotasunez kontratatzeko (helioaren hornidura barne). 

Jose Julian Isturitzek azaldu du Osatekek erresonantzia magnetikoko bost Siemens ekipo 

dituela, urteetan zehar erositakoak, unean-unean indarrean dagoen legediaren arabera, eta 

helioa mantentzeko eta hornitzeko zerbitzua behar dutela. 

Siemens SA, Siemens A.G. enpresaren filiala den aldetik, aurretik zerrendatutako 

konponbideak fabrikatzen eta banatzen ditu bere filial Española Siemens SAren bitartez. 

Siemens, SA soluzio teknikoak osatzen dituzten elementuen eta produktuak osatzen dituzten 

software-lizentzia guztien jabe esklusiboa da, eta Osateki erabilera mugatuko eskubideak 

ematen dizkio. Siemens enpresaren eskumen esklusiboa da, fabrikatzailea eta banatzailea 

den aldetik, helioa mantentzeko eta hornitzeko zerbitzuak ematea, bai eta aipatutako 

produktuak eguneratzea ere. 

Hori guztia dela eta, esan daiteke Siemens SA dela azaldutako arrazoi teknikoak direla-eta 

zerbitzua eman dezakeen hornitzaile bakarra. 

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 154, d) artikulua 

aplikatzea proposatzen da; izan ere, arrazoiak direla-eta, 2011ko abenduaren 31ra arte 

294.964,67 €-tan (348.058,31 €BEZ barne, % 18) BEZa sartu gabe, eta % 0ko igoerarekin 

2010arekiko. 

Esklusibotasunez esleitzen zaio "Siemens, SA" enpresari Osateken jabetzako erresonantzia 

magnetikoko ekipoak mantentzeko zerbitzu-kontratua (helio-hornidura barne), 294.964,67 €-

tan, BEZik gabe, 2011ko abenduaren 31ra arte. 

Zuzendari gerenteari ahalmena ematen zaio erabaki hau betearazteko eta dagozkion 

ordainketa-betebeharrak onartzeko. 

Ignacio Aldayk adierazi du komeni dela beste aukera batzuk aztertzea, ahal den neurrian 

horrelako kontratuetan lehia bermatzeko, eta kontrataziora esklusibotasunez jotzea 

saihesteko. Ekipamendua erosteko unean mantentze-zerbitzua kontratatzea komeni dela ere 

aipatu du, ekipamenduarekin lotutako kostu guztiak modu globalean eta lehian alderatu ahal 

izateko. Julian Perez Gilek jakinarazi duenez, horrela egiten ari dira jada, bai Osakidetzan, bai 

Osateken, enpresek onartzen duten urte-tarte batera arte. 

Erakunde Zentraleko Kontratazio Zerbitzua aztertzen ari da Osatek espediente zentralizatuen 

esleipenetara atxikitzeko aukera, objektuarekin bat badator. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Kontuak ematea: 

5.1. Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren eta Osateken arteko kudeaketa-gomendioa 

telelaguntza-zerbitzurako. 

 Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Zerbitzuen eta Araubide Juridikoaren zuzendariak 

2011ko maiatzaren 23an sinatutako kudeaketa-gomendioaren berri eman da. Gomendio 

horren bidez, Osateken esku utzi zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 

Orokorraren eta haren mendeko erakunde autonomoen eta gainerako erakunde publikoen 

bitarteko instrumental propio eta zerbitzu tekniko gisa, 24.6 artikuluan xedatutakoaren 

arabera. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legetik abenduaren 

31ra.  

Mandatuaren arabera, telelaguntza-zerbitzuaren 2011rako prezio publikoa 4 eurokoa izango 

da pertsonako eta zerbitzu-hilabete osoko. 

Idazkariak azaldu du, gomendioaren arabera, sozietateak nahitaez egin behar dituela, sail edo 

erakunde gomendatzaileak bere aldetik ezarritako jarraibideen arabera, sail edo erakunde 

horrek dagokion kudeaketa-gomendioaren bidez agindutako lanak. Kudeaketa-gomendio 

horiek instrumentalak dira, eta ez kontratuzkoak; beraz, barnekoak, mendekoak eta 

mendekoak dira ondorio guztietarako. Sozietateak nahitaez bete behar ditu, eta sozietatea 

atxikita dagoen Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren sailaren arau organikoek 

zehazten duten organoak nahikotasun ekonomiko-finantzarioaren irizpideari jarraiki 

finkatutako tarifen arabera ordainduko dira. Bitarteko instrumental propioa eta zerbitzu 

teknikoa denez, Osatek SA sozietate publikoak ezin izango du parte hartu bere bitarteko 

propioa den erakundeek deitutako lizitazio publikoetan; hala ere, lizitatzailerik aurkezten ez 

bada, lizitazioen xede den prestazioa gauzatzeko agindu ahal izango zaio. Ignacio Aldayk 

adierazi du enkargua formalizatu aurretik enkargua jaso duen erakundeak onartu beharko 

lituzkeela tarifak. Idazkariak adierazi duenez, Javier Serranlo Kontrol Ekonomikoko Bulegoko 

zuzendariak ahoz adierazi dio gomendioa dela enkargua formalizatzeko formularik egokiena. 

Idazkariak egiaztatuko du KEBk gai horri buruzko berariazko txostena egin duen ala ez. 5.2. 

2010eko ekitaldian gastu arruntetarako eta funtzionamendurako 90.151,81 eta 

inbertsioetarako 360.607,26 euro baino gehiago kontabilizatu eta ordaindutako kontratuen 

berri ematea. Osatekek 90.151,81etik gorako ordainketa-obligazioak hartu ditu 2010ean 

gastu arruntetarako eta funtzionamendurako, eta 360.607,26tik gorakoak inbertsioetarako. 

Horien berri eman zaio Administrazio Kontseiluari, erantsitako txostenaren xehetasunen 

arabera. Ignacio Aldayk proposatuta, kontratu eta ordainketa horien kontuak emateak esan 

nahi du administrazio-kontseiluak, a posteriori, onartu egin behar dituela dagozkion 

obligazioak, adierazitako zenbatekoetan. Orria zuzendu behar da, eta kontseilari guztiei eman 

behar zaie, kontratuak formalizatzeko data behar bezala adierazita.  

 

 

 



 

 

 

Lourdes Morenok proposatuta, kontseilari guztiei Osakidetzako Aholkularitza Juridikoko 

Zuzendariordetzak emandako txosten juridikoa ematea onartu da, gastu arruntetarako eta 

funtzionamendurako 90.151,81 eurotik gorako eta inbertsioetarako 360.607,26 eurotik 

gorako obligazioak baliozkotzeari buruzkoa, Administrazio Kontseiluaren aldez aurreko 

baimenik gabe. Halaber, 2010eko kontu-ikuskarien txostenei buruzko informazioa eskatu du, 

Osateken Akziodunen Batzordeak 2010eko kontuen txostenak onartu ondoren. Zuzendari 

kudeatzaileak adierazi du ez dugula auditoreen azken txostenik, oraindik Kontrol Ekonomikoko 

Bulegoaren txostenen formatuari buruzko behin betiko jarraibideak jasotzeko zain daudelako, 

bai eta adierazpen-gutunaren behin betiko edukia ezartzeko ere. Lourdes Morenok txosten 

hori Kontseiluari banatzeko eskatu du, hartutako erabakia hartzeko beharrezkoa den 

informazioa osatzen baitu. 

 

6. Gerentzia-gaiak. 

Jose Julian Isturitzek Osateken 2010eko kudeaketa-txosten bat irakurri du. Txostena ez da 

banatu Kontseilua egiten den egunean bertan amaitu aurretik. 

Presidenteak txostenean azpimarratu du azken hilabeteetan neurriak eta jarduerak hartu 

direla akatsak zuzentzeko eta gizartean historikoki aplikatu ez diren barne-antolamenduaren 

eta kontratazioaren kudeaketaren arloko gorabeherak prebenitzeko. Adibideak: 

-  Osateken kudeaketa-gomendioa Osakidetzako Erakunde Zentraleko Kontratazio 

Zerbitzuari. 

-  Osateken kontrataziorako barne-jarraibideak onartzea, erregulazio harmonizatukoa 

ez den kontratazioa kudeatzeko eta formalizatzeko. 

-  Zuzendari gerentea Osakidetzako Erakunde Zentraleko Aholkularitza Juridikoko 

Zuzendariordetzarekin eta Kontratazio Sailarekin koordinatzea. 

-  Beatriz del Valle Administrazio Kontseiluko idazkari izatea, bere profil juridikoa 

emanez. 

Ignacio Aldayk sozietateko zuzendari eta administratzaileentzako erantzukizun zibileko 

aseguru-poliza berrikustea proposatu du. Kontseiluari behar bezala jakinaraziko dio. 

-  Osatekeko zuzendari kudeatzailearen estaldura. 

Behin-behineko lanpostu hutsa betetzeko proposatutako hautagaia Enrique Gutierrez Fraile 

da, Osasun Saileko karrerako funtzionarioa, eta gaur egun teknikari fakultatibo gisa dihardu 

Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzan, Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako 

zuzendaritza-karguak betetzeko ezarritako prozeduraren bidez behin betiko bete daitekeen 

arren: 



 

 

Lanpostua izendapen askeko prozeduraren bidez betetzeko deialdi publikoa (deialdia EHAAn 

argitaratzea). Deialdi horretan, gaitasun eta esperientzia profesionalari buruzko beharrezko 

baldintzak ezarri beharko dira. 

Lehendakariak labur azaldu du bere curriculum vitaea. 

Interesdunak proposamena onartzen duela adierazi du. Proposamena behin-behineko 

izendapen batean gauzatuko da, dagokion deialdia EHAAn argitaratu eta behin betiko ebatzi 

arte.  

Kontseilari guztiak ados daude. 

Enrique Gutierrez Fraile jaunari helarazi zaio, eta ongietorria eman zaio Kontseiluko kide 

guztiei. 

Jarraian, gizartearen kudeaketan lehentasuna duten helburuak azaldu ditu presidenteak: 

- Kargua uzten duen zuzendari kudeatzaileak hasitako kudeaketa ekonomiko-administratiboko 

prozedurak hobetzeko jarduerekin jarraitzea. 

- Kostuen hobekuntza, eta horrek egoera korapilatsua dirudi, sozietateko langileen 

ordainsariak ikusita. 

- Teknologiaren eta administrazioaren ikuspegitik, Osakidetzaren eta Osateken erakundeetako 

erradiologia-zerbitzuen arteko hurbilketa edo integrazio funtzionalera jo beharko da. 

Lourdes Morenok informazioa eskatu du Osarean-ek Autonomia Erkidegoan duen ezarpenaren 

egungo egoerari buruz, eta erabaki da hurrengo Administrazio Kontseilurako presidenteak 

Osarean-en ezarpenari buruzko txosten bat aurkeztea. 

Presidenteak azaldu du hitzordu automatizatua gutxi gorabehera % 20an erabiltzen dela. 

Azaroan hitzordu elektronikoa biztanleen ehuneko ehunera zabaltzea aurreikusten da. 

Osasun-aholkuari dagokionez, azaldu du dagoeneko erizainekin egin ahal izango dela, eta 

osasun-aholkuaren erabilera-tasa oso egokia dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.- Galde-eskeak 

Ez dago galde-eskerik 

 

Beste aztergairik ez dagoenez, bilera 14: 30ean amaitu da. 

 

 

Idazkaria 

 

Presidentea 

 

 

 

 

 

 

 

Sin.: Beatriz del Valle Iñiguez Sin.: Jesús María Fernández Díaz 

 

 

 

 

 

 


