LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

Muralekin interbentzio artistikoa egiteko Guztion Lasarte-Oria 2019 lehiaketaren oinarriak
Oinarri hauetan zehazten diren Lasarte-Oriako mural-euskarri publikoetan zein interbentzio
artistiko garatuko diren hautatzeko egiten da lehiaketa hau.
GUZTION LASARTE-ORIA 2019 mural bidezko interbentzio artistikoaren asmoa da hautatutako
mural-euskarriak dauden lekuen irudia hobetzea eta gune atseginagoak eta erakargarriagoak
bihurtzea udalerrian barrena oinez ibiltzeko, hartara hobetu egiten baita Lasarte-Oriaren bilbe
urbanoa eta jarduera ekonomikoa eta soziala sustatzen baita ingurune urbanoan.
1- Lehiaketaren xedea
Lehiaketa honen xedea da arte publikoko gehienez bost proiektu hautatzea eta egitea, izaera
iraunkorrekoak eta hurrengo atalean zehazten diren espazio publikoetan garatu beharrekoak.
2.- Interbentzio artistikoen mural-euskarriak
Parte-hartzaileek mural artistikoko proiektu bat gutxienez aurkeztu beharko dute hurrengo
mural-euskarri hautakoren baterako:
o
o
o
o
o

1. zk.: Futbol-zelai munizipalera sartzeko eraikinaren alboko pareta. Geltoki Kalea 27
2. zk.: Blas de Lezo kalea 6 helbideko lokal munizipalaren aurrealdeko fatxada.
3.zk.: Euskaltegi munizipalaren eraikineko goiko sarbideko pareta. Bekokale bidea, 1
4. zk.: Zumaburuko haur-eskolaren patioko itxituraren horma. Zumaburu kalea, 13
Nº 5: Iñigo de Loiola kalea 15 helbidean dagoen lokal munizipalaren aurrealdeko fatxada.

Interbentzioa egingo den espazioen ezaugarriak oinarri hauetan II. eranskinean (“Kokalekuaren
dokumentuak”) daude zehaztuta, non jasota baitaude erreferentzia-zenbakia, kokalekua,
interbentzioa egin beharreko gainaldeak eta haien neurriak, planoak, argazkiak eta memoria
deskriptiboa.
Lasarte-Oriako Udalaren webgunean ere kontsultatu ahalko da informazioa, esteka honetan:
www.lasarte-oria.eus.
3.- Finantzazioa.
Udalak programa hau garatzera bideratzen dituen baliabideak udalaren aurrekontuetako
“Merkataritzako Jarduera Soziokulturalen Programa” izeneko partidaren kargura finantzatuko
dira, 4.750 €-ko zenbatekoarekin, muga kopuru horixe izango delarik.
4.- Proiektuek bete beharreko baldintzak
Interbentzio artistikoek horretarako prestatutako bost guneetako bakoitzari espezifikoki
esleitutako gaia inkorporatu beharko dute, haietako bakoitzaren xedearekin edo zertarakoarekin
bat etorriz. 2. artikuluan zehaztutako numerazioaren arabera, gaiak hauek izango dira, hurrenez
hurren:
o 1. zk.: Kirola, oro har.
o 2. zk.: Festak, erraldoiak, danborrada, etab. Festetako materialaren biltegi bat da.
o 3. zk.: Euskara eta hezkuntza. Euskaltegi munizipalaren eta helduentzako eskolaren eraikina
da.
o 4. zk.: Haurren inguruko gaia. Zumaburuko haur-eskolaren patioan dago.
o 5. zk.: Norberaren aukerako gaia.
1

LASARTE-ORIA
UDALA-AYUNTAMIENTO

Proiektuak diziplina artistiko hauetako batean garatu beharko dira: pintura, mosaikoa, collagea
edo graffitia.
Muralak egiteko material guztiak hautatutako parte-hartzaileek jarriko dituzte, eta nahitaez
aurkeztu beharko dituzte esleitutako murala edo muralak egiteko erabiliko dituzten
materialaren eta lanabesen erosketako fakturen kopiak.
Erabilitako materialek iraunkorrak izan behar dute, eta egindako artelanaren egonkortasuna eta
sendotasuna bermatu behar dute, bai halaber kanpoko giroa jasan dezaketela eta ingurumena
errespetatzen dutela.
Proiektuan proposatutako interbentzioak leku bakoitzaren ezaugarri espazialetara moldatu
beharko du, eta inolaz ere ezingo die ez erasanik ez hondamenik ekarri eremuko eraikinei,
instalazioei edo testuinguru arkitektoniko eta urbanistikoari.
Hautatutako proiektuek 2019ko uztailaren 2tik 7ra gauzatzeko modukoak izan beharko dute.
Proiektuek originalak eta argitaratu gabeak izan beharko dute, eta ezingo dira sari edo
laguntzen beste ezein deialditan hautatuak edo argitaratuak izan.
Aurkeztutako proiektuak ez dira onartuko honako kasu hauetan:
o
o
o

Bortizkeriaren apologia egiten duten gaiei erreferentzia egiten dietenak, eduki arrazista,
sexista, homofoboa edo xenofoboa dutelako iraingarriak eta diskriminatzaileak direnak
edota alderdi politikoen gaiak edo erlijiosoak aipatzen dituztenak.
Aurkeztutako proiektua kopiatua izan dela edo lehendik baden beste proiektu baten
ezaugarri berak edo antzekoak dituela egiaztatzen zaienak.
Hirugarrenen jabego intelektualean interferitzen dutenak; esate baterako, marka edo
patente erregistratuak, egile-eskubideak eta abar.

5.- Parte-hartzaileak
Parte-hartzaileek adinez nagusiak izan behar dute.
Parte-hartzaileak norbanako gisa edo kolektibo gisa aurkez daitezke. Bigarren kasuan, taldeak
gehienez ere 5 kidez osatua izan beharko du.
Taldeek entitate juridikoa izan dezakete edo okasiorako eratuak izan daitezke, eta taldea
osatzen duten kideetatik bakar bat izango da (haiek izendatzen dutena) ordezkari moduan esku
hartuko duena komunikazioetarako eta gainerako gestio administratiboetarako.
6.- Izen-ematea
a) Aurkezpen-epea: Izen-emateak deialdia GAOn argitaratzen den egunaren hurrengotik
hasi eta 2019ko ekainaren 14ra bitartean aurkeztuko dira. Epez kanpo aurkeztutako izenemateak ez dira kontuan hartuko.
b) Informazioa eta dokumentazioa: Izena emateko formulario orokorra, deialdiari buruzko
gainerako informazioarekin eta dokumentazioaren batera, udalaren webgunean (www.lasarteoria.eus) eskuratu ahalko da.
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c) Aurkezteko tokia: Izen-emateak posta bidez bidali ahalko dira edo Lasarte-Oriako
Udalaren Erregistroan entregatu, Kale Nagusia 22 - 20160 helbidean, 9:00etatik 13:30era
bitartean.
d) Pertsona edo talde bakoitzak nahi adina espaziotan parte hartu ahalko du, baina
proposamen bakarra egin ahalko du espazio bakoitzerako. Espazio bat baino gehiagotarako
proposamenak aurkeztuz gero, aparteko gutun-azaletan egin beharko du, proposamen
bakoitzeko gutun-azal bat entregatuz, eskatutako dokumentu guztiekin.
e) Dokumentu guztiak paperean inprimatuta aurkeztu beharko dira (gehienezko formatua
Din-A3).
7.- Aurkeztu beharreko dokumentuak
Proposamen artistiko bakoitza gutun-azal itxi batean aurkeztu beharko da, sinadurarik eta
inolako identifikazio pertsonalik gabe.
a)




Gutun-azalaren kanpoaldean informazio honek agertu beharko du:
Erreferentzia: "Guztion Lasarte-Oria 2019 mural-lehiaketa artistikoa”
Proposamenaren izena.
interbentzioa egiteko proposatzen den mural-euskarriaren identifikazioa: SM01, SM02, SM03,
SM04 edo SM05.

b) Gutun-azalaren barruan hau sartuko da:
 Muralaren diseinuaren proposamena.
 Muralaren diseinua dagokion kokalekura egokitzen dela erakusten duen irudi bat
(fotomuntatze baten bitartez, adibidez). Horretarako, II. Eranskineko argazkiak erabili ahalko
dira.
 Proiektuaren memoria kontzeptuala, zeinetan modu soil eta labur batean zehaztu beharko
baita (gehienez ere bi orrialdetan) proiektu artistikoa eta erabiliko den teknika.
 Bigarren gutun-azal itxi bat, kanpoko aldean identifikazio pertsonalik gabea, zeinetan sartuko
baitira izen-ematearen fitxa (I. eranskina), behar bezala beteta, eta parte-hartzailearen (eta,
kasua hala bada, taldekideen) DNIaren fotokopia.
 Egokitzat jotzen den beste edozein dokumentazio.
8.- Baloratzeko irizpideak
Proiektua lehiaketaren helburu nagusiari nola egokitzen zaion baloratuko da, bai halaber:






Proiektuak koherentzia izatea espazio bakoitzerako aurreikusitako gaiarekin.
Proiektua hautatutako mural-euskarrira eta haren ezaugarrietara egokitzea.
Proiektuaren kalitate artistikoa eta teknikoa.
Proiektuaren originaltasuna eta izaera berritzailea.
Garatzekoa den proiektuaren bideragarritasuna.

9.- Epaimahaia
Bost (5) proiektu finalistak hautatuko dituen epaimahaia eratuko da, eta hark zehaztuko ditu
gero, behin burututakoan, saritutako proiektuak eta sariak esleitzeko hurrenkera. Haren
irizpenak behin betikoak eta apelaezinak izango dira.
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Honako hauek izango dira epaimahaikideak:
 Guztion Lasarte-Oria proiektuaren kudeatzaile izendatutako pertsona.
 Lasarte-Oriako artegintzaren eta sormenaren munduko hiru pertsona.
 Lasarte-Oriako Merkatarien, Ostalarien eta Zerbitzuen ATERPEA Elkartea ordezkatuko
duen pertsona bat.
10.- Instrukzioa, hautaketa eta ebazpena.
a. Aurkeztutako eskaeren instrukzioa Zerbitzu Sozialak, Immigrazioa, Kooperazioa,
Enplegua eta Emakumea departamentuak egingo du.
b. Hautaketa:
 Aurkeztutako proiektu guztiak ebaluatuko ditu epaimahaiak, oinarri hauetan aipatutako
betebeharren arabera, eta gehienez ere bost (5) proiektu irabazle hautatuko ditu, edo,
kasua hala bada, behar adinako kalitate artistikorik edo teknikorik ez duten proiektuen
kasuan, haientzako espazioen deialdia saririk eman gabe utzi ahalko du.
 Baldin eta epaimahaiko kideetako bat ezinbesteko kausengatik ezingo balitz presente
egon sariak emateko etapan, Alkatetzak ordezko bat izendatu ahalko du edo lehiaketak
presente dauden epaimahaikideekin jarraitzea erabaki.
 Hautatutako pertsonek 2019ko ekainaren 26ra bitartean konfirmatu beharko
proiektuaren exekuzioan parte hartuko dutela aurrez ezarritako datetan. Baldin eta
konfirmazioa egun horretarako gertatzen ez bada, hobekien baloratutako hurrengo
proiektuarekin ordeztuko da, eta hautatu gabe geratuko da baldin eta epaimahaiaren
iritziz nahikoa ez bada aurkeztutako gainerako proposamenen kalitate artistikoa.
 Hautatutako pertsonek/taldeek 2019ko uztailaren 2tik 7ra garatu ahalko dute
proposatutako interbentzio artistikoa esleitutako espazioan.
 Egindako muralen artean behin betiko hautaketaren arabera sariak esleitzea 2019ko
uztailaren 10ean egingo da.
 Hautaketaren azken emaitzaren berri posta elektronikoz emango da eta udalaren
webgunean argitaratuko da.
c. Ebazpena: Kontzesioaren ebazpena alkateak emango du.
11.- Sariak:
a. Saritutako proiektuek sari hauek jasoko dituzte:
 Lehen saria, 1.500 €-koa
 Bigarren saria, 1.250 €-koa
 Hirugarren saria, 1.000 €-koa
 Laugarrena, 500 €-koa
 Eta bosgarrena, 500 €-koa.
b. Sariak bi fasetan entregatuko dira:
 Muralak egin aurretik, 200 € hautatutako pertsona edo talde bakoitzari, eta kopuru hori
entregatzeak berekin dakar aurkeztutako proiektuaren proposamen artistikoa benetan
gauzatzeko obligazioa.
 Ekarpen ekonomiko hori interbentzio artistikoa gauzatzeak sorraraziko dituen gastuak
ordaintzeko izango da, baita hura garatzeko behar diren materialak erosteagatik
sorrarazitakoak ordaintzeko ere.
 Lehenago aipatutako kopuruetara iritsi arteko gainerakoa, lana burutu ondoren eta
esleitutako murala edo muralak egiteko erabili dituzten materialen eta lanabesen
erosketaren fakturen kopiak aurkeztutakoan.
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 Zenbateko horri dagokion PFEZaren atxikipena aplikatuko zaio.
c. Gauzatutako proiektuen sarien epaia Lasarte-Oriako Udalak bere Zerbitzu Sozialak,
Immigrazioa, Kooperazioa, Enplegua eta Emakumea departamentuaren bitartez antolatuko
duen ekitaldi ofizial batean egingo da publiko. Sari guztien azken ordainketa ekitaldi
horretan egingo da.
12.- Interbentzio artistikoaren exekuzioa
Lehiaketa irabazten duten pertsonek edo taldeek 2019ko uztailaren 2tik 7ra bitartean
exekutatu beharko dute proiektua, proposamenean aurkeztutako dokumentaziotik abiatuta.
Ezustekoren bat gertatuz gero, erakunde antolatzaileak beretzat erreserbatzen du exekuzioko
epea aldatzeko edo zabaltzeko eskubidea.
Hasiera batean, udalak ez du inolako azpiegiturarik jarriko muralak gauzatzeko (eskailerak,
erremintak...), eta, beharrezkoak izanez gero, parte-hartzaileek ekarri beharko dituzte.
13.- Proiektu irabazleen eskubideak




Hautaturiko proiektuetatik eratorritako jabego intelektualeko eskubide guztiak eta
eskubide ekonomiko guztiak Lasarte-Oriako Udalaren jabetzakoak izango dira. Horrela,
Lasarte-Oriako Udalak beretzat eskuratzen ditu bozetoak erreproduzitzeko eta gauzatzeko
eskubideak, lehiaketaren zabalkundean erabiltzen diren publizitate-euskarri tangible nahiz
intangibleetan publikoki komunikatzeko. Udala izango da proiektuen titular bakarra haien
arlo guztietan.
Pertsona irabazleek espresuki ematen dute baimena beren proiektua garatzen duten
bitartean grabazio audiobisualak egin ahal izateko eta baita ondoren erabili ahal izateko
ere.

14.- Egutegi orokorra.







Proposamenak aurkezteko eguna: deialdia GAOn argitaratzen den egunaren hurrengotik
hasi eta 2019ko ekainaren 14ra bitartean.
Proiektu irabazleak hautatzea: 2019ko ekainaren 20an.
Hautatutako pertsonek beren proiektua gauzatzeko konpromisoa konfirmatzeko azken
eguna: 2019ko ekainaren 26a.
Lanak egiteko epea: 2019ko uztailaren 2tik 7ra.
Azken balorazioa egiteko eta sariak esleitzeko eguna: 2019ko uztailaren 10a.
Sariak banatzeko eguna: 2019ko uztailaren 17a.

Lasarte-Oriako Udalak beretzat erreserbatzen du kronograma honetako datetakoren bat
aldatzeko eskubidea, eta parte-hartzaileek ez dute eskubiderik izango ez inolako
erreklamaziorik egiteko, ezta inolako kalte-ordain ekonomikorik eskatzeko ere.
15.- Kontsultak
Lehiaketari edo haren oinarriei buruzko edozein kontsulta posta elektronikoko helbide honetara
bidera daiteke: guztionlasarteoria@gmail.com
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