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OROKORRAREN SAI LEI ETA EUSKAL AUTON OM I A ERKI D EGOKO SEKTORE
PUBLI KOA OSATZEN D UTEN GAI N ERAKO EN TI TATEEI I TELAZPI SA
SOZI ETATE PUBLI KOARI EN KARGUAK EGI TEKO

I t elazpi SA soziet at e publikoa Gobernant za Publiko et a Aut ogobernu Sailari
at xikit a dago honako art ikulu hauekin bat eginez: «I t elazpi, S.A» akziokako
soziet at e publikoa sort u et a bere part aidet zak erost eko EAEko Adm inist razioari
baim ena em at eari buruzko irailaren 23ko 215/ 2003 Dekret uaren 5.1 art ikulua,
Euskal Aut onom ia Erkidegoaren Adm inist razioko sailak sort u, ezabat u et a
aldat zen dit uen et a horien egit ekoak et a j ardun- arloak finkat zen dit uen
Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/ 2016 Dekret uaren 6.2 art ikuluari
dagokionez; et a Gobernant za Publiko et a Aut ogobernu Sailaren egit ura
organikoa et a funt zionala ezart zeko den apirilaren 11ko 71/ 2017 Dekret uaren
2.3.c) art ikulua.
I t elazpi SA soziet at e publikoak Sekt ore Publikoko Kont rat uen azaroaren 8ko
9/ 2017
Legeak
–horren
bidez,
2014ko
ot sailaren
26ko
Europako
Parlam ent uaren
et a Kont seiluaren 2014/ 23
( EB)
et a 2014/ 24
( EB)
Zuzent arauen t ransposizioa egit en da Espainiako ordenam endu j uridikora– bere
32.2.a) art ikuluan ezarrit ako bet ebeharrak bet et zen dit uela egiazt at ut a, et a
dagokion prozedura izapidet u ondoren, 2019ko apirilaren 30ean, Gobernu
Kont seilua I t elazpi SA pert sona bakarreko soziet at e publikoaren Bat zar Nagusi
Orokor Unibert sal gisa erat u zen et a soziet at e horren est at ut u berriak onart u
zit uen.
Est at ut u horien 1.3 art ikuluak onart zen du I t elazpi SA Euskal Aut onom ia
Erkidegoko Adm inist razio Orokorraren et a Euskal Aut onom ia Erkidegoko
sekt ore publikoa osat zen dut en gainerako ent it at een bit art eko propio
pert sonifikat ua dela. Horren ondorioz, Adm inist razio horren sailek et a ent it at e
horiek m andat uak em an ahalko dizkiot e lanak, zerbit zuak et a haren helburu
sozialarekin lot ut ako edozein j arduera bet et zeko, bet iere adm inist razio- ahalak
baliat zeaz ez badakart e.
Euskal Aut onom ia Erkidegoko Sekt ore Publikoaren Kont rat azioaren araubidea
ezart zeko den uzt ailaren 27ko 116/ 2016 Dekret uaren I V. Tit uluak, bigarren
at alean, «Enkarguen araubidea», araut zen dit u Euskal Aut onom ia Erkidegoko
sekt ore publikoa osat zen dut en ent it at eek bit art eko propio et a zerbit zu t ekniko
izaera dut en ent e inst rum ent alei em at en dizkiet en enkarguak araut zen dit u.
Euskal Aut onom ia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren ant olarauei buruzko
Legearen t est u bat eginak, azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegint za Dekret uak
onart uak, Euskal Aut onom ia Erkidegoko sekt ore publikoa m ugat zen du.
Dekret u horren 64.1 art ikuluak xedat zen du enkargua agint zen duen
erakundeak espedient e bat egin behar duela, et a espedient e horri erant siko
zaiola bit art eko propio et a zerbit zu t eknikoa at xikit a dagoen sailaren baim ena,
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salbu et a sail horrek baim en orokorra em ana badu. Baim en orokor hori
Kont rat azio Publikoa Euskadin plat aform an argit arat uko da.
Prozedura- ekonom iaren
et a
adm inist razio- eraginkort asunaren
arrazoiek
kom enigarri egit en dut e baim en orokorra erabilt zea, baldin et a horrek
eragozt en ez badu bit art eko propioa at xikit a dagoen sailari dagozkion bit art eko
propioa babest eko et a kont rolat zeko bet ebeharra et a erant zukizuna, et a bere
horret an uzt en bada sail horrek, salbuespenez, baim ena ez em at eko duen
ahalm ena, Euskal Aut onom ia Erkidegoko Sekt ore Publikoaren Kont rat azioaren
araubidea ezart zeko den uzt ailaren 27ko 116/ 2016 Dekret uaren 64.1 art ikuluak
aurreikust en dit uen arrazoiak em at en badira. Arrazoi horiek em at en direnean
I t elazpi SAk j akinaraziko dio at xikit a dagoen sailari.
Horregat ik guzt iagat ik, Euskal Aut onom ia Erkidegoko Sekt ore Publikoaren
Kont rat azioaren araubidea ezart zeko uzt ailaren 27ko 116/ 2016 Dekret uan
xedat ut a dagoenaren babespean, et a Jaurlarit zari buruzko ekainaren 30eko
7/ 1981 Legearen 26.4 art ikuluak em at en dizkidan eskum enak erabiliz,
EBAZTEN D UT
Le h e n e n goa .- Baim en orokorra em at ea Euskal Aut onom ia Erkidegoko
Adm inist razio Orokorreko sailei et a Euskal Aut onom ia Erkidegoko sekt ore
publikoa osat zen dut en gainerako ent it at eei enkarguak em at eko I t elazpi SA
soziet at e publikoari.
Biga r r e n a .- Salbuespenez, I t elazpi SAk eskat ut a, et a inform at ika et a
t elekom unikazioen arloan eskum ena duen zuzendarit zak aldez aurreko t xost ena
eginda, enkargu bat egit eko baim ena ez em at ea erabaki ahal izango da, m odu
arrazoit uan, baldin et a Euskal Aut onom ia Erkidegoko Sekt ore Publikoaren
Kont rat azioaren araubidea ezart zeko uzt ailaren 27ko 116/ 2016 Dekret uaren
64.1 art ikuluan aurreikusit ako arrazoiren bat em at en bada.
H ir u ga r r e n a .Plat aform an.
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