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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA

Gasteizko Udalak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari kudeaketa materialerako gomendio 
egitea onestea, euskal poliziaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa-prozesu 
bateratuak kudeatzeko

2021eko abenduaren 23an egindako ohiko bilkuran onetsi zuen Gasteizko Udaleko Udalbatzak 
Gasteizko Udalaren eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren arteko kudeaketa materia-
lerako gomendioa, euskal poliziaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa- 
prozesu bateratuak kudeatzeko.

Herritar oro jakinaren gainean egon dadin ematen da argitara, Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11.3.b) artikuluan ezarritakoaren ildotik.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko urtarrilaren 10ean

Alkatea
GORKA URTARAN AGIRRE

ERANSKINA

GASTEIZKO UDALAK POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIARI KUDEAKETA 
MATERIALERAKO GOMENDIO EGITEA, EUSKAL POLIZIAREN OINARRIZKO ESKALAKO 
AGENTE KATEGORIAN SARTZEKO HAUTAKETA-PROZESU BATERATUAK KUDEATZEKO

Honen bidez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onesten 
duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuak (EAEPLTB hemendik aurrera) 69. artikuluan 
ezarritakoan oinarrituz, Gasteizko Udalak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari (PLEA 
hemendik aurrera) gomendio egiten dio behar diren jarduera material, tekniko eta zerbitzuzko 
oro egin ditzala euskal poliziaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko 2 lanpostuta-
rako hautaketa-prozedurak gauzatzeko.

PLEAk eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste polizia kidego batzuek elkarrekin eta era bate-
ratuan egin ahalko dute gomendio utzitako hautaketa-prozedura.

DEIALDIAN ESKAINITAKO LANPOSTUEN DESKRIBAPENA

Hautaketa-prozedura bateratuak Gasteizko Udaleko Udaltzaingoaren oinarrizko eskalako 2 
agente-lanpostu eskainiko ditu, besteak beste.

Eskaini beharreko plazak administrazio bereziko taldekoak dira, zerbitzu berezien azpitalde-
koak, udaltzain motakoak, eta lanbide-sailkapeneko C taldean sartuta daude, C-1 azpitaldean; 
lanpostu-mailako osagarria: 19; berariazko osagarria: 500.

Lanpostu horiek azken hirurtekoko ekitaldiei dagozkien lan eskaintza publikoetan sartu ditu 
udal honek.
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Hizkuntza-eskakizunari dagokionez:

• Lanpostuetako batek 2. hizkuntza eskakizuna du, derrigortasun data igaroa.

• Lanpostuetako batek 2. hizkuntza eskakizuna du, derrigortasun data igaro gabe.

Gidabaimenei dagokienez, betekizun hauek bete beharko dira:

— B gidabaimena indarrean edukitzea eskabideak aurkezteko azken egunean.

— A gidabaimena indarrean edukitzea epaimahaiak lanpostuak esleitzeko ezartzen duen 
eguna baino lehen.

KUDEATZE-GOMENDIOAREN ERAGIN-ESPARRUA

PLEAk egingo ditu hautaketa-prozedura gauzatzeko eta egiteko behar diren jarduera material 
zein tekniko guztiak. Horretaz gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko ditu 
hautaketa-prozedura arautu eta garatzeko baldintzak; eskainitako lanpostuen deskribapenaz gain, 
alderdi hauek zehaztu beharko dira:

1. Deitutako lanpostu kopurua handitzeko aukera izango da, Gasteizko Udalean Udaltzain-
goaren oinarrizko eskalako agente kategorian hautaketa-prozedura egiten den bitartean gerat-
zen diren lanpostu hutsen arabera, betiere legez ezarritako baldintzetan.

2. Parte hartzeko betekizunak EAEPLTBaren 77. artikuluan ezarritakoak izango dira.

3. Akademiak horretarako ezartzen duen prozedura elektronikoaren bidez bete eta aurkeztu 
beharko dira eskabideak. Eskabideak aurkezteko epea ezingo da izan hamabost egun balio-
dun baino laburragoa, ezta hogeita hamar egun baliodun baino luzeagoa ere, Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian deialdi bateratua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

4. PLEAk epaimahai kalifikatzaile bat izendatuko du, hautaketa-prozedura finkatu, gauzatu 
eta ebaluatzeaz, eta parte-hartzaileak aukeratzeaz ardura dadin. Epaimahaiari aplikagarri izango 
zaio Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 28ko 4/2005 Legean ezarritakoa, eta 
honako hauek osatuko dute:

• Lehendakaria, PLEAk izendatutakoa.

• Hiru mahaikide, EUDELek proposatu eta deialdi bateratuan parte hartzen duten udaletako 
langileen artean izendatutakoak.

• Hiru mahaikide, PLEAk proposatuta eta izendatutakoak.

• Idazkaria: PLEAk izendatuko du; hitz egitea izango du, baina botoa ematerik ez.

5. Oposizio-lehiaketa askea izango da hautaketa-sistema, Euskal Autonomia Erkidegoko 
polizia hautatzeko eta prestatzeko araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren 
17. artikuluan ezarritakoaren ildotik.

6. Proba teorikoak ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuan ezarritakoaren araberakoak 
izango dira, horrek ezartzen baititu Toki Administrazioko funtzionarioen hautaketa-prozeduraren 
gutxieneko programak eta oinarrizko arauak.

7. Merezimendu-lehiaketaren fasean alderdi hauek baloratu beharko dira:

a. Udaltzaingoko kidegoetan udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente lanean egindako 
zerbitzuak.

b. Goi-mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Europako Esparruko 5., 6. eta 7. mailetan sartu-
tako titulazioak.

c. Europako Hizkuntzen Erreferentzi Marko Bateratuko B2 eta C1 mailak edo baliokideak 
ingeles, frantses eta aleman hizkuntzei dagokienez.
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8. Euskararen ezagutza egiaztatzeko, dokumentuak aurkeztu ahal izango dira, edo dagozkion 
probak egin ahal izango dira prozesua egiten den bitartean. Euskara-probak egiteko, IVAPen 
laguntza izango du PLEAk. Derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei dagozkien plazak 
betetzeak lehentasuna izango du, eta, horrenbestez, horiek adjudikatuko dira lehenago. Eskakizun 
ez den lanpostuetarako, euskara uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren 11. artikuluan aurreikusitako 
moduan baloratuko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoetan Euskararen 
erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuari jarraituz.

9. Epaimahaiak argitaratu beharko ditu lehiaketa-oposizioa gainditu dutenen zerrenda eta 
hautatutako pertsonen zerrenda.

10. Hautaketa-prozesuari loturiko argitalpenak PLEAren iragarki-taulan egingo dira; horretaz 
gain, informazio moduan, erakunde autonomoaren webgunean ere argitaratuko dira, eta deialdi 
bateratuan parte hartzen duten toki-korporazioei ere helaraziko zaizkie. PLEAren iragarki-taulan 
argitaratzen deneko data izango da erabakigarria epeak zenbatzeko.

11. Dagokion udalak eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, praktiketako funtzio-
nario izendatuko ditu hautatutakoak.

12. Prestakuntza-ikastaroa eta praktikaldia egin beharko dira, eta nahitaezkoak eta baztertzai-
leak izango dira horiek, zein bere aldetik. Lehiakideren batek gainditzen ez baditu hautaketa-proze-
duratik kanpo geratuko da, eta euskal poliziaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko 
eskubideak oro galduko ditu. Ezin izango dira aldi berean egin, eta bien iraupen metatua ezingo 
da izan 30 hilabetetik gorakoa.

13. Prestakuntza-ikastaroa ikasturte akademiko bat izango da, nahitaezkoa eta baztertzailea. 
PLEAk ezarritako ikasketa-planak eta aplikatzekoa den araudiak zehaztuko dituzte edukiak, 
ebaluatzeko eta gainditzeko moduak eta iraupena. Hamargarren puntuan ezarritako moduan 
argitaratuko ditu PLEAko zuzendari nagusiak prestakuntza-ikastaroaren kalifikazioak.

Halaber, PLEAko zuzendari nagusiak aginduko du prestakuntza-ikastaroa gainditu ez dutenak 
kanpoan uztea.

14. Prestakuntza-ikastaroa gainditzen dutenek praktikaldia egingo dute dagozkien udaltzain-
goetan. Praktikaldia hasi aurretik, PLEAko zuzendari nagusiak dagokion ebazpena emango du 
praktikaldiaren iraupena eta praktikak balioesteko eta gainditzeko sistema eta prozedurak ze-
hazteko.

Praktikaldian zehar euskal poliziaren oinarrizko eskalako agente kategoriari dagozkion ze-
reginekin lotutako eraginkortasun profesionala balioetsiko da. PLEAko zuzendari nagusiak 
argitaratuko ditu praktikaldiko kalifikazioak. Halaber, PLEAko zuzendari nagusiak aginduko du 
praktikaldia gainditu ez dutenak kanpoan uztea.

15. Praktikaldia amaitu eta hurrengo bi hilabeteetan, eta PLEAko zuzendari nagusiak pro-
posatuta, dagokion administrazioko organo eskudunak karrerako funtzionario izendatuko ditu 
hautaketa-prozedura gainditu dutenak. Hain zuzen ere, euskal poliziako oinarrizko eskalako 
agente izendatuko dituzte.

16. Praktiketako funtzionarioek dagokien administrazioaren kontura jasoko dituzte ordainsa-
riak, eta administrazio hori arduratuko da armak, dokumentazioa eta ekipoa emateaz praktiketan 
dituzten funtzionarioei.

17. Praktiketako funtzionarioei PLEAko Barne Araubideko Erregelamendua eta barne araubi-
deko araudia aplikatuko zaizkie. Halaber, egintza irakaskuntzako huts egite soila ez den ka-
suetan, era gehigarrian aplikatuko zaizkie Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoen di-
ziplina-araubideko araudiak. Aurretik aipatutako arauetan astuntzat edo oso astuntzat jotzen 
den arau-hauste bat egiteagatik ezartzea berariazko arrazoia izango da hautaketa-prozeduratik 
automatikoki kanpoan uzteko, bai eta euskal poliziaren oinarrizko eskalako agente kategorian 
sartzeko hautatze-prozeduratik eratorritako eskubide guztiak galtzeko ere.
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18. Prestakuntza-ikastaroari aplikatzekoak zaizkion ebaluatze-irizpideen arabera, ikaske-
ta-planean jasotako gaien ebaluazio partzialetik ondorioztatzen bada prestakuntza-ikastaroa 
gainditzeko ezintasun materiala, PLEAko zuzendari nagusiak proposatuta, dagokion adminis-
trazioko organo eskudunak praktiketako funtzionarioa kanpoan uzteko agindu ahal izango du, 
hari entzun ondoren.

19. Prestakuntza-ikastaroan edo praktikaldian hautaketa-prozeduratik kanpo utzitakoek armak, 
dokumentazioa eta eman zaien ekipo guztia itzuliko dute.

20. Hautaketa-prozedura gainditzen dutenak karrerako funtzionario izendatuko dituzte, euskal 
poliziaren oinarrizko eskalako agente gisa.

KUDEATZE-GOMENDIOAREN BALDINTZAK

Gasteizko Udalak:

a) Kudeaketa materialeko gomendio honen bidez egikaritzea gomendio uzten diren esku-
menen titulartasunari eutsiko dio.

b) Kudeatzeko gomendio eman den hautaketa-prozesuari dagokion enplegu-eskaintza pu-
blikoa onetsi eta argitaratuko du, deialdi bateratua argitaratu baino lehenago.

c) Prozesua behar bezala garatzeko behar diren laguntza materiala eta informazio zehatza 
emango dizkio PLEAri.

d) Hautaketa-fasea amaitzean, deitutako lanpostuen adjudikaziodun suertatzen diren 
pertsonak praktiketako funtzionario izendatuko ditu, eta, hautaketa-prozesua amaituta, karre-
rako funtzionario.

e) Deialditik eratorritako gastuak finantzatzen lagunduko du, gomendio honen “finantzaketa” 
atalean ezarritakoari jarraituz.

Gomendio honetan haren gain utzitako jarduketak gauzatzeaz gain, PLEAk:

a) Ariketen garapen materialerako beharrezkoa den operatiboa kudeatuko du: lokalen 
kontratazioa kudeatzea; lokalak hornitzea hautaketa-probak egiteko; hautaketa-prozesurako 
zaintzaileen kontratazioa kudeatzea; oposizioaren probak itzultzea eta erreproduzitzea; probak 
banatzea eta jasotzea haiek egin behar diren egunean. Orobat, hautaketa-prozesu jendetsua 
egokiro gauzatzeko behar diren jarduketa guztiez arduratuko da: zaintza, premia bereziak di-
tuzten pertsonei arreta egitea, eta abar.

b) Behar diren bitartekoak jarriko ditu hautaketa-prozesuak eraginkortasunez egin daitezen, 
berdintasun, merezimendu, gaitasun eta publizitate printzipioak errespetatuz, baita datu pertsonalen 
babesari buruz indarrean dagoen araudia errespetatuz ere.

FINANTZAKETA

PLEAk ordainduko ditu kudeatze-gomendioa gauzatzetik eratorritako gastuak.

Gasteizko Udalak oposizio-fasea gaindituta hura destino gisa aukeratu duten pertsonei 
ordainduko die, aplikatzekoa den bere araudiari jarraituz, prestakuntza eta praktikaldia irauten 
duten bitartean. Halaber, behar dituzten armak, dokumentazioa eta ekipoa emango dizkie.
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