
TOLOSAKO TXISTULARI BANDAKO LANPOLTSA BAT OSATZEKO
DEIALDIA ETA OINARRIAK ONARTZEA  

 
1.- DEIALDIAREN HELBURUA. 
 

 
Deialdi honen helburua, Tolosako Udal Txistulari Bandak izan ditzakeen aldi baterako
beharrei erantzuna emateko, kontratazioak egiteko lan poltsa osatzea da. Bi izango dira
eskainiko diren espezialitateak: txistua-silbotea eta atabala-perkusioa.

Tolosako Udal Txistulari Bandako gainerako langileen hitzarmen bera aplikatuko zaie aldi
baterako kontratazioei.  Eguneko  lanaldia  Tolosako  Udalak  ezarritakora  egokituko  da,
lanpostuaren ezaugarrien arabera eta Tolosako Udal Txistulari Bandaren betebeharren
araberakoak izango dira, eta igande eta jaiegunetan ere lan egin beharko da zerbitzu
beharrek hala eskatzen dutenean.

Halaber, hautaketa prozesua gainditzen duten izangaien zerrenda, Tolosako Udalak lan
poltsa bezala erabili ahal izango du sor daitezkeen behin-behineko beharrei erantzuteko.

 
2.- KONTRATUAREN EZAUGARRIAK. 
 
 

Lanpostua betetzeko hautatutako izangaiari  lanegun partzialeko lan kontratua egingo
zaio, % 16ko lanaldiarena hain zuzen ere, plaza bete edo amortizatu bitartean. Urteko
ordainsariak  5.345,54 euro gordin izango dira.

  
 

3.- BETEBEHARRAK. 
 
 

Hautaketa  probetan  parte  hartzeko  hurrengo  baldintza  hauek  bete  behar  dituzte
izangaiek: 

 
a) Europar Batasuneko edozein Estatuko nazionalitatea izatea.

b)  16 urte beteta izatea. 

c) Ondoko tituluren bat izatea:

-Txistu  espezialitateko  erdi  mailako  irakasle  titulua   edo   indarrean  dagoen
legeriaren araberako titulu baliokidea.
-Perkusio  espezialitateko  erdi  mailako  irakasle  titulua,  edo   indarrean  dagoen
legeriaren araberako titulu baliokidea.
-Diplomatura edo lizentziatura mailako ikasketak edo baliokideak.
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d)Euskarako  3.  hizkuntza  eskakizuna  egiaztatzea.  Baldintza  hau  egiaztatu  behar  da
dagozkion proben bitartez; proba horietatik salbuetsita egongo dira eskatutako titulazioa
daukatela egiaztatzen dutenak.

e) Lanpostuaren eginkizunak modu normalean burutzea eragozten duen gaixotasun edo
ezintasun  fisikorik  ez  edukitzea.  Baldintza  hau  dagokion  unean  frogatu  beharko  da,
lanpostuak betetzeko aukeratutako hautagaiei egingo zaien azterketa medikoaren bidez.

f) Diziplinako espediente bidez inongo Administrazio Publikoren zerbitzutik baztertua ez
izana, edota funtzio publikoan aritzeko desgaituta ez egotea.

Goian adierazitako baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea amaitzen denerako
bete behar dira. 

 
 

4.- ESKAERA AURKEZPENA ETA DOKUMENTUEN EGIAZTAPENA. 
 

 Eskaera aurkeztu behar da Tolosako Udaleko Informazio Bulegoan eskuratu daitekeen
eredu ofizial eta normalizatuaren arabera. Hautaketa probetan parte hartzeko eskaerak
Tolosako Udaleko alkate-lehendakariari zuzendu behar zaizkio.

Izangaiek adierazi behar dute betetzen dituztela deialdiaren 3. oinarrian ezarrita dauden
baldintza guztiak, beti ere eskaerak aurkezteko azken eguna erreferentzia bezala hartuz.
Gainera, eskaerarekin batera hurrengo agiri hauek aurkeztu behar dira:

a) NANaren fotokopia.
b) Hirugarren oinarriko c) ataleko tituluaren fotokopia.
c) Hala badagokio, deialdiko bigarren oinarriko d) atalean aipatzen diren Euskararen titulu
edo ziurtagirietako baten fotokopia,  euskararen proba egitetik  salbuetsita  gelditu  ahal
izateko.

d)  Era  berean,  alegatzen  diren  balorakizun  guztien  frogagiriak  eskaerarekin  batera
aurkeztu  behar  dira.  Ez  dira  baloratuko   instantzian  zehaztu  eta  frogatzen  ez  diren
merituak, beti ere eskaerak aurkezteko epearen barruan.

 
Eskaerak aurkeztu behar dira, behar bezala beteta, Tolosako Udaletxeko Erregistroan –
Plaza Zaharra 6, B– edo bestela, 39/2015Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearenak, bere 16.4 artikuluan aurreikusitako moduren batean, 15 egun
baliodun epearen barruan, honako oinarri hauek gutxienez Gipuzkoako bi egunkaritan
argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

 
 

5.- HAUTAGAIEN ONARPENA 

Onartu eta baztertuen zerrenda, Tolosako udaleko iragarki taulan argitaratuko da, eta hiru
lanegunetako epea izango dute izangaiek erreklamazioren bat aurkezteko edota akatsik
balego, hauek zuzentzeko.
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Erreklamazioei  erantzuna emango zaie  hautagaien onartuen eta baztertuen zerrenda
onartzen den ebazpenean, bertan lehen frogaren ordua, tokia eta eguna azalduko delarik.

 6.- EUSKARAKO FROGA  

Modu dokumentatuan hala frogatu ez duten parte-hartzaileek Tolosako Udaletxean
agertu behar dute euskararen ezagutza akreditatzeko probak egiteko esandako ordu
eta egunean. Posturako behar den euskara maila 3. hizkuntz eskakizunari dagokiona
da.

Azterketa horrek ez du balio ofizialik izango 3. hizkuntz eskakizuna akreditatze aldera;
lanpostu honetako aukeraketa-prozesuan parte hartzeko baino ez du balio izango.

   7.- HAUTAKETA FASEA      

1.- Oposizio-fasea:  Derrigorrezkoak eta baztertzaileak diren bi ariketa egin behar dira
oposizioan. 

A) Espezialitatea:  Txistua-silbotea 

Lehenengo ariketa:  Derrigorrezkoa eta baztertzailea.-  15 puntura arte baloratuko da
ariketa eta gutxienez 7,5 puntu lortu behar dira gainditzeko. 

-  Espezialitate  honetako  hautagai  bakoitzak,  txistua  eta  danbolinarekin  Santos
Intxaustiren “Laugarren kontrapasa” jo beharko du.

Bigarren ariketa: Derrigorrezkoa eta baztertzailea.- 15 puntura arte baloratuko da ariketa
eta gutxienez 7,5 puntu lortu behar dira gainditzeko. 

- Espezialitate honetako hautagaiek, silbotearekin, txistularien errepertorioan ohikoak eta
tradizionalak  diren  erritmoak  jo  beharko  dituzte  Udal  txistulari  bandarekin  batera.
Adibidez:  Alkate  Soinua,  fandangoa,  arin  arina,  kalejira  eta zortzikoa.  Tolosako  Udal
Txistulari Banda hautagaien eskura egongo da ariketa hau egiteko.

B) Espezialitatea: Perkusioa - atabala 

Lehenengo ariketa:  Derrigorrezkoa eta baztertzailea.-  15 puntura arte baloratuko da
ariketa eta gutxienez 7,5 puntu lortu behar dira gainditzeko. 

Espezialitate  honetako  hautagai  bakoitzak,  derrigorrezko  bi  obra  edo  epaimahaiak
erabakitako berauen zatiak jo beharko ditu: Marinbarako “Ten Shorts Songs (Keith A.
Larson” eta kaxarekin 11 valse (Joel Chauviere).

Bigarren ariketa: Derrigorrezkoa eta baztertzailea.- 15 puntura arte baloratuko da ariketa
eta gutxienez 7,5 puntu lortu behar dira gainditzeko. 

- Espezialitate honetako hautagaiek, atabalarekin, txistularien errepertorioan ohikoak eta
tradizionalak  diren  erritmoak  jo  beharko  dituzte  Udal  Txistuñari  Bandarekin  batera.
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Adibidez:  Alkate  Soinua,  fandangoa,  arin  arina,  kalejira  eta zortzikoa.  Tolosako  Udal
Txistulari Banda hautagaien eskura egongo da ariketa hau egiteko.

Oposizio aldiko obra hauen partiturak udaleko web orrian jarriko dira hautagaien eskura.

2.- Konkurtso fasea

Gehienez 8 puntu eman ahal izango dira.

1- Lan eskarmentua: lortu nahi den lanpostuari dagokion plazan txistulari bandako kide
izatea: 0,2 puntu hileko. Gehienez 4 puntu eskuratu ahal izango dira.

2.-  Bestelako  merituak,  baldin  eta  adierazi  badira  eta  egiaztagirik  badute,  4  puntu,
gehienez, hurrengo baremo hauei jarraituz:

- Emandako kontzertuak. Bakoitzeko, 0,25 puntu; gehienez, 2 puntu.

- Egindako grabazioak. Bakoitzeko, 0,25 puntu; gehienez, 2 puntu.

8.- EPAIMAHAIA  

Epaimahai kalifikatzailea era honetan egongo da osatuta:

LEHENDAKARIA: Udal idazkaria edo berak izendatutako ordezkoa.
MAHAIKIDEAK:
-Tolosako Udal Txistulari Bandako zuzendaria edo berak izendatutako ordezkoa.
-Tolosako Udal Txistulari Bandako perkusiojolea edo berak izendatutako ordezkoa.
-Espezialitateetan aditu den kide bat edo berak izendatutako ordezkoa.
-Euskara Zerbitzuko burua, euskarako probarako.
IDAZKARIA: GGBBetako teknikaria edo berak izendatutako funtzionarioa.

Bertan egon ahal izango dira, begirale moduan, Udalean dauden alderdi politikoetako
ordezkariak eta sindikatuetako ordezkariak.

Epaimahaiaren osaketan ahaleginak egingo dira emakumeen eta gizonen partaidetza
orekatzeko,  beti  ere  gaitasun,  eskuduntza  eta  prestakuntza  egokiarekin.  Lau  kidetik
gorako  epaimahaietan  ordezkaritza  orekatua  izango  da,  baldin  eta  sexu  bakoitzak
gutxienez % 40ko ordezkaritza badu.

Epaimahaikideak alkateak izendatuko ditu onartutako eta kanporatutako izangaien behin-
behineko zerrenda onartzen duen ebazpenean, eta jendaurrean jarriko dira bai Iragarki
Taulan bai Udalaren weborrian, 4. oinarrian adierazten den bezala.

Epaimahaiaren osaketan zaindu beharko da inpartzialtasun, espezialitate eta
profesionaltasun  printzipioak  bete  daitezela,  eta  joko  da,  halaber,  gizonen  eta
emakumeen arteko parekotasunera.
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Egoki irizten den probetan, Epaimahaiak dagokion gaian adituak diren aholkuemaileen
laguntza eskatu ahal izango du; aholkulari aditu horiek hitza bai baina botoa emateko
eskubiderik ez dute izango.

Aholkulariek  beren  espezialitate  teknikoetan  soilik  lagundu  ahal  izango  dute.
Epaimahaikideek  parte hartzeari  uko egin  behar  diote,  eta alkateari  uko horren berri
eman, baldin eta berengan gertatzen bada Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren
urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aipatzen diren egoeretako bat.
Epaimahaiak lehen aipatutako Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko
40/2015 Legearen 15. artikulutik 18. artikulura bitarte ezarritako arauei jarraituz jardungo
du. Edozein kasutan ere, epaimahaiburuaren aginduz Idazkariak deialdia egin ondoren
bilduko da
Epaimahaia, hautaketa probei ekin aurretik behar besteko aurrerapenarekin.

Epaimahaia  legez  eratutzat  jotzeko,  bertan egon beharko  dute  Epaimahaiburuak  eta
Idazkariak, edo horien ordezkoak, eta gutxienez mahaikideen erdiak. Erabakiak hartzeko,
bertaratutakoen botoen gehiengoa beharko da. Epaimahaikide guztiek hitz egiteko eta
botoa emateko eskubidea izango dute.

Berdinketak  Epaimahaiburuaren  kalitatezko  botoak  erabakiko  ditu.  Epaimahaiak
autonomia  funtzional  osoz  jardungo  du,  prozedura  legez  bete  dadin  begiratuz  eta
objektibotasuna bermatzeaz arduratuz.

Epaimahaiak  erabateko  independentziarekin,  diskrezionaltasun  teknikoarekin  eta
objektibotasunarekin jardungo du eta organo eskudunak haren izendapen-proposamenak
bete beharko ditu.
Era berean, oinarri hauek aplikatzerakoan gerta daitezkeen zalantza guztiak antolamendu
juridikoan ezarritakoaren arabera argituko ditu; eta deialdia egoki garatzeko beharrezkoak
diren erabakiak hartuko ditu, oinarrietan aurreikusi ez diren balizkoetan jarraitu beharreko
irizpideak ezarriz.

9- Onartuen zerrenda eta dokumentuen aurkezpena  

Izangai bakoitzaren bukaerako kalifikazioa oposizioaldian lortutako puntuak batuz aterako
da. Puntuazioan berdinketarik gertatuz gero, berdinketa hausteko irizpideren bat behar
izanez  gero,  Epaimahai  Kalifikatzaileak  ezarriko  du  irizpide  hori,  merezimendu  eta
gaitasunaren printzipioarekin bat etorriz.

Era  berean,  hautaketa-prozesu  hau  gainditu  dutenek  lan-poltsa  bat  osatuko  dute,
lanpostu berdinak edo antzekoak betetzera zuzenduta, Udalaren beharren arabera.
Izendatu aurretik, interesdunari honako dokumentazio hau aurkezteko eskatuko zaio:

-NAN originala edo fotokopia.

-Deialdi honetan exijitutako ikasketa titulu originala edo fotokopia.

-Dagokion hizkuntz eskakizunaren egiaztagiri originala edo fotokopia.

-Erantzukizunpeko  adierazpena,  diziplinazko  espedientearen  bidez  Autonomia
Erkidegoetako Administrazio Publikoetako edo organo konstituzionaletako edo organo
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estatutarioetako  zerbitzutik  baztertuta  ez  egotearena;  eta  ebazpen  judizial  bidez
ezgaitasun erabatekoa edo berezia ez izatearena enplegu edo kargu publikoetarako, eta
53/1984  Legean  eta  598/1985  Errege  Dekretuan  aurreikusitako  bateraezintasun-
arrazoiren batean sartuta ez egotea.

-Ziurtagiri  medikoa,  egiaztatuko  duena  ez  duela  gaixotasun  edo  akats  fisiko  nahiz
psikikorik lanpostuaren berezko eginkizunak normaltasunez betetzea eragozten dionik.

-Sexu-delituen ziurtagiria.

Epaimahaiaren iritziz izangaien maila ez bada egokia deialdiko lanpostua behar bezala
betetzeko, deialdia hutsik utzi lezake.

10- Deialdiak eta jakinarazpenak  

Hautaketa-prozesuko  probak  egiteko  deialdiak,  baita  Epaimahai  Kalifikatzaileak  egin
beharreko jakinarazpen eta komunikazio guztiak ere, Tolosako Udaletxeko iragarki-taulan
eta Tolosako Udalaren web-orrian argitaratuz emango dira jakitera.

11- Kontratazio proposamena  

Epaimahai  Kalifikatzailearen  erabakiaren  bidez,  proposamenaren  emaitza  Tolosako
Udalaren  web-orrian  eta  iragarki-taulan  argitaratuko  da  eta  erabakia  argitaratu  eta
hurrengo  egunetik  aurrera  hamar  laneguneko  epea  izango  dute  lehiatzaileek  haren
aurkako erreklamazioak aurkezteko.
Erreklamazio  horiek  Epaimahai  Kalifikatzaileak  ebatziko  ditu.  Erreklamazioak  eta
ezespenak  aurkezteko epea  amaitutakoan,  Epaimahai  Kalifikatzaileak  horien  gaineko
ebazpena emango du, merezimendu-lehiaketaren xede den lanpostua esleitzeko behin
betiko proposamena egingo du eta proposamen hori alkateari bidaliko dio.
Aurrerantzean, Tolosako Udal Txistulari Bandan sor daitezkeen aldi baterako beharrak
betetzeko, emaitzen araberako hurrenkera errespetatuz egingo dira kontratazioak, beti
ere hautagaiak lan eskeintza onartzen badu.

12- Gorabeherak  

Epaimahaiak  ahalmena izango du ebazteko sortzen diren zalantzak eta,  era berean,
erabakiak  hartzeko,  hautaketa  prozesua  behar  bezala  gauzatzeko,  Oinarri  hauetan
aurreikusten ez diren gaietan.

 
Tolosa, 2019ko maiatzaren 8an

ALKATEA

Stua. Olatz Peon Ormazabal
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