
 

 

3/2012 akta 

Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko lehendakariak eta 

kontseilariek 2012ko maiatzaren 17an egindako bozketaren akta 

 

Boto-emaileak: lehendakaria eta bokalak 

 

Lehendakaria: 

Jesus Maria Fernandez Diaz 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: 

Andre hori: Beatriz del Valle Iñiguez 

 

Lehendakariaren ezohiko deialdi bidez, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina 

onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 248.2 artikuluan 

xedatutakoa aplikatuz. Horren arabera, "Sozietate anonimoan, idatzizko eta bilkurarik gabeko 

bozketa onartuko da soilik kontseilaririk ez badago prozedura horren aurka", eta bokal 

kontseilaririk ez badago bozketa egitearen aurka Bilera presentziala egin zen 2011ko 

uztailaren 22an, eta idazkariak Kontseiluko kide guztiei bidali dizkie 

 

 

1.- aurreko bileraren akta onartzea, hala badagokio. 

Aho batez onartu da aurreko bileraren akta. 

  

 



 

 

 

2. Euskal Autonomia Erkidegorako telelaguntza-zerbitzu publikoa kontratatzeko 

lizitazioa eta gastua baimentzea. 

Sozietateko zuzendari kudeatzaileak eta Kontseiluko idazkariak gai horri buruz aldez aurretik 

emandako azalpenak ikusita, Administrazio Kontseiluari eskatzen zaio lizitazio horri dagokion 

gastuaren aldez aurreko nahitaezko baimena eman dezala, xehetasun honen arabera: 

Helburua: "Euskadiko telelaguntza-zerbitzu publikoa kontratatzea". 

Espediente-zenbakia: g/211/99/1/0002/0701/0000/052012 

Kontratuaren iraupena:  2 urte, bi urteko luzapen-aukerarekin. 

Espedientearen lizitazio-aurrekontu zenbatetsia: 30.579.838,79 €, BEZik gabe (indarraldiko 

bi urteetarako zenbateko zenbatetsia, gehi luzapeneko beste bi urte). Kontratuaren 

aurrekontu zenbatetsia: 13.451.914,04 €(indarraldiko bi urteetarako zenbatetsitako 

zenbatekoa). 

Bokal guztiek eta lehendakariak lizitazioaren eta aipatutako lizitaziotik eratorritako 

betebeharren uzkurduraren aldeko botoa eman dute, aipatutako baldintzetan. 

Ignacio Alday bokal-kontseilariak informazioa eskatu du hurrengo Administrazio Kontseilurako, 

Telelaguntzaren 2011rako gomendioaren gauzatze ekonomikoaren emaitzei buruz. 

Horrenbestez, behar bezala bete da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 

Salaren 2012ko martxoaren 22ko autoa, 2012ko apirilaren 2an jakinarazia, zeinaren bidez 

4/2011 errekurtso berezian EAEko Kontratuen inguruko Errekurtsoen administrazio-

organoaren 2011ko abuztuaren 24ko 5/2011 ebazpena eteteko eskatutako kautelazko 

neurria ez dela bidezkoa erabakitzen baita. 

Gainera, zerbitzua etengabe ematen dela bermatzeko, 2012ko apirilaren 2an Osatek SAko 

zuzendari kudeatzaileak 2011ko ekainaren 30ean ezarritako eta 2011ko abuztuaren 25ean 

luzatutako zuzeneko eta behin-behineko kontratazioaren luzapena xedatu zuen Televida-GSR 

ABEEren alde, "Telelaguntza-zerbitzua eta Euskal Autonomia Erkidegorako Arreta 

Soziosanitarioko Zentroa" emateko, Xede hau kontratatzeko hasitako lizitazio-prozedura 

berriaren ondoriozko esleipenetik 

Bokalek eta lehendakariak berariaz adierazten dute ados daudela xedapen horren ondoriozko 

betebeharrak betetzearekin. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Vitoria-Gasteizko unitaterako EMN bat esleitzeko gastua baimentzea, 

2011/09/08ko bileran Administrazio Kontseiluak hartutako erabakiaren arabera. 

Administrazio Kontseiluak, 2011/09/08an egindako bileran, 6. puntuan aztertu zuen 

Gasteizko Unitatean (Txagorritxuko UO) EMN bat erosteko beharra, Administrazio Kontseiluak 

2009. urtean onartua. Bilera horretan, AUOko trantsizio-egoera eta merkatuaren aldeko 

baldintzak kontuan hartuta, berregokitutako ekipo bat erostea erabaki zen, eta sailburuetako 

batek behin betiko kopurua zehazteko beharra planteatu zuen, bai eta behar horri erantzuteko 

Osatekek duen finantza-gaitasuna ere. 

2012ko otsailaren 7an iragarki bat argitaratu zen EBAOn, Gasteizen erresonantzia 

magnetikoko ekipoa erosteko eta egokitzapen-obrak egiteko. Dagokion espedientea izapidetu 

eta txosten teknikoak eta eskaintzaren balorazioa egin ondoren, oraindik ez zaio esleitu 

Siemens, S.A. enpresari, 860.281,78 euroko zenbatekoarekin. 

Esleipenaren aurretik, eta zenbatekoaren arabera, Administrazio Kontseiluaren baimena 

eskatzen da aipatutako zenbatekoagatik obligazioa hartzeko, eta Osatek, S.A.k inbertsio hori 

bere gain hartzeko behar adinako finantza-gaitasuna duela jakinarazten zaie. 

Espediente-zenbakia: g/130/20/0/0001/0701/0000/012012 

Xedea: Arabako Osatek Sozietate Publikoa erresonantzia magnetikoko ekipo batez, 

egokitzapen-obrez, CD/DVDko grabazio-sistema biz eta EMrekin bateragarria den kontraste-

bitartekoko injektore batez hornitzea. 

Lizitazioaren zenbatekoa: 937.281,78 € 

Esleipen-proposamenaren zenbatekoa: 860.281,78 €. 

Kide guztiek eta lehendakariak esleipen horren ondoriozko betebeharrak betetzearen aldeko 

botoa ematen dute, aipatutako baldintzetan. 

 

4.- Galde-eskeak. 

Kontseiluko kideek ez dute beste gairik planteatu. 

 

Aztertzeko beste gairik ez zegoenez, amaitutzat eman da aurkeztutako gaiei buruz 2012ko 

maiatzaren 17an boto-eskubidea duten Kontseiluko kide guztiek egindako bozketa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Idazkaria                                                                                    Presidentea  

Sin.: Beatriz del Valle Iñiguez                                    Sin.: Jesus Maria Fernandez Diaz 


