
 
 

IRAGARKIA 
 

UDALTZAINGOAREN BEHIN-BEHINEKO AGENTEEN LAN POLTSA.- 
 

APUNTATZEKO EPEA MARTXOAREN 13KO 11:00AK ARTE ZABALIK 
 
  
2014ko otsailaren 25eko EAAO-an argitaratu da, Toki Poliziako Bitarteko Agenteen lan-poltsa bat 
eratzeko deialdia eta hautaketa prozesua arautzen duten oinarrien ebazpena.  
 
Oñatiko udalak eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak hitzarmen bat sinatuko dute 
horren arabera, udalak, Akademia horrek antolaturiko hautaketa prozesuaren ondorioz sortzen  
den Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko agente lan poltsa hori erabili ahal izango 
duelarik. Bestalde, Oñatiko udalak  aurretik duen lan poltsa errespetatuko da, baino ezin izango 
du bere kabuz beste lan poltsarik antolatu.  
 
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak antolatu eta egikarituko du hautaketa prozesu osoa.  
 
1.- Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen funtzioak hauek izango dira.  
  
a) Udalerriko agintariak babestea eta eraikin eta instalazioak zaintzea. 
  
b) Zirkulazio-arauetan xedatutakoaren arabera, hiriguneko trafikoa antolatzea, seinaleztatzea eta 
zuzentzea. 
  
c) Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen atestatuak izapidetzea. 
  
d) Ordenantza, bando eta gainerako udal xedapen eta ekintzei buruzko administrazio-poliziaren 
lanak, eta baita ingurugiroari eta bazter-txokoei kasu egiteko indarrean dagoen legedia bete 
dadin ardura hartzea ere, gai horiekikoan toki-erakundeek dituzten aginpideen eremuan. 
  
e) Auzi-Poliziaren zereginetan parte hartzea, Auzi-Poliziako Unitateei lagunduz. 
  
f) Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza ematea, legeetan 
ohartematen den moduan herri-babeseko planak burutzerakoan esku hartuz. 
  
g) Aurrea hartzeko eginbideak eta lege-hauste diren egintzak eragoztera zuzendutako jarduketa 
oro burutzea. 
  
h) Leku publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten, hala nola jende-bilera handietako 
ordena mantentzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaienean. 
  
i) Gatazka pribatuei irtenbidea bilatzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaienean. 
  
Deialdi honen bitartez hautatzen diren pertsonek toki-poliziako kidegoetan bitartean jarduteko 
agenteen lan-poltsa osatuko dute. 
  
2.– Parte hartzeko eskakizunak. 
  
2.1.– Prozeduran parte hartu nahi duten lagunek betekizun hauek guztiak bete beharko dituzte, 



 O Ñ A T I K O  U D A L A  

onartuak izango badira: 
 
a) Aldez aurretik eskabidea egitea. 
  
b) Espainiako nazionalitatea izatea. 
  
c) 18 urte baino gehiago eta 35 baino gutxiago izatea eskabideak aurkezteko epea bukatzen den 
egunean. Udaltzaingoko kidegoetan sartzeko adinaren goi-muga, dena den, Toki 
Administrazioan, udaltzaingoko kidegoetan emandako zerbitzuekin konpentsatu ahal izango da. 
  
d) Gizonezkoen gutxiengo altuera 1,65 m izatea eta emakumeena 1,60 m. Proba fisikoei ekin 
aurretik egiaztatuko da altuera. 
  
e) Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua, Eskola Graduatua, 1. graduko Lanbide Heziketako 
titulua edo horren baliokidea edo hortik gorakoren bat izatea. 
  
f) Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza-araudia onesten duen Dekretua bigarren 
aldiz aldatu zuen otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuan agertzen den medikuntzako bazterketen 
taulako kasu batean ez egotea. Baldintza hori hamahirugarren oinarriko prestakuntza-ikastaroa 
egin bitartean egiaztatuko da. 
  
g) Dolozko delituagatik kondenatua ez izatea, Herri Administrazioaren zerbitzutik bereizia ez 
izatea eta funtzio publikoak egiteko ezgaituta ez egotea. Dena dela, zigor- eta administrazio-
arauekin bat, errehabilitatu izana onuratzat hartuko da baldin eta izangaiak horren dokumentu 
erakusgarria aurkeztuta hala frogatzen badu. 
 
h) Hutsegite larria edo oso larria egin izanagatik Euskal Herriko polizia-kidegoren batean 
sartzeko hautaketa-prozeduratik baztertua ez izatea, baztertzea aitortu zen egunetik zenbatzen 
hasita preskripzio epearen baliokidea den denbora pasatu bada izan ezik. 
 
i) B eta A-1 motetako ibilgailuak zein ibilgailu lehenetsiak, edo horien baliokideak, kalean 
gidatzeko baimen administratiboa izatea, Gidarien Araudi Orokorra onartzeko maiatzaren 30eko 
772/1997 Errege Dekretuarekin bat. 
  
j) Ezintasuneko edo bateraezintasuneko legezko motibo batean sartuta ez egotea. 
  
k) Hautaketa prozesu honetan parte hartzeko tasa ordaindua izatea.  
 
3.– Eskabideak aurkeztea. 
  
3.1.– Aurkezpena eta epea. 
 
Prozedura honetan parte hartzeko eskabideak Poliziako eta Larrialdietako Euskal Akademiaren 
webgunean (www.arkauteakademia.net) eskura dagoen eredu ofizial eta normalizatuan 
aurkeztuko dira 2014ko martxoaren 13ko 11:00ak aurretik.  
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