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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Amurrioko 2018ko jaietako kartela hautatzeko lehiaketaren oinarriak

Tokiko Gobernu Batzordeak 2018ko martxoaren 1ean hartutako erabakiarekin bidez, Amu-
rrioko 2018ko jaietako kartela hautatzeko lehiaketaren oinarriak onetsi ziren.

1. LEGE- ETA EKONOMIA-ESPARRUA

Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorrak (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) pertsona publiko 
edo pribatuei ematen zaien “diru-emakida” gisa definitzen ditu diru-laguntzak, betiere baldintza 
hauek betetzen badira:

— Emakida onuradunentzako kontraprestazio zuzenik gabe egitea.

— Emakida egingo da helburu jakin bat betetzeko, proiektu bat gauzatzeko, jarduera bat 
egiteko, jokabide bereziren bat izateko edo egoera jakin bati aurre egiteko, aintzat hartu gabe 
dagokion ekintza dagoeneko gauzatu den edo gauzatzeke dagoen. Onuradunak ezarri diren 
betebehar material eta formal guztiak bete beharko ditu.

— Proiektu, ekintza, jokabide edo finantza-egoeraren xedea izango da erabilera publikoko 
edo interes sozialeko jarduera bat sustatzea edo helburu publiko bat betetzen laguntzea.

Aipatutako 38/2003 Legearen 9. artikuluak ezartzen duenez, diru-laguntzak eman aurretik 
onetsi egin beharko dira emakida arautzen duten oinarrietan ezarritako arauak, lege horretan 
zehaztutako baldintzen araberakoak. Oinarri hauen helburua da Amurrioko 2018ko jaietako 
kartela hautatzeko esparrua arautzea.

2. BETEKIZUN ETA BALDINTZA OROKORRAK

1. Lehiaketa honen helburua da Amurrioko 2018ko jaietako kartel ofiziala hautatzea.

2. Kartelak hirurogeita hamar zentimetroko altuera eta berrogeita hamarreko zabalera izango 
du, eta euskarri zurrun baten gainean jarrita egon beharko du. Formatu bertikalean eta behar 
bezala bilduta aurkeztuko da.

3. Amurrioko ezkutua eta testu hau izango ditu nahitaez: “Amurrioko Jaiak 2018. Abuztua-
ren 12tik 17ra”. Nahi izanez gero, testu hau ere gehitu ahal izango da, euskaraz eta gaztelaniaz: 
“Andra Mari eta Done Errokeren ohorez. En honor de Ntra. Sra. y San Roque”.

4. Sari bakarra egongo da, 800 eurokoa. Diputatuen Kontseiluaren abuztuaren 1eko 40/2014 
Foru Dekretuak (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegia onartzen duena) 
ezarritakoaren arabera, 300 eurotik gorako atxikipen-oinarria duten eta pertsona fisikoentzat 
diren sariei ehuneko 19ko PFEZ (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga) atxikiko zaie.

5. Egile bakoitzak gehienez bi obra aurkeztu ahal izango ditu. Obrak originalak eta argitaratu 
gabeak izango dira, eta horiek egiteko teknika librea da. Ezingo dira aurreko edizioetan aurkez-
tutako obrak berriro aurkeztu.

6. Lanak jasotzeko epea 2018ko apirilaren 2tik 20ra bitartekoa izango da. Lanak Amurrioko 
Kultur Etxean aurkeztu beharko dira (Landako 8, 01470).

7. Kartelak identifikatu gabe aurkeztuko dira eta ikurritz bat izango dute idatzita atzeko aldean. 
Kartelarekin batera gutun-azal itxi bat entregatuko da, eta horren kanpoaldean idatzi beharko da 
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karteleko ikurritz berdina. Gutun-azalaren barruan jasoko dira egilearen izen-abizenak, helbidea, 
telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa.

8. Antolatzaileek ez dute beren gain hartzen lehiaketara aurkeztutako obrak galtzearen edo 
kaltetzearen gaineko ardura. Parte-hartzaileek ordaindu beharko dituzte obrak bidaltzeko eta 
itzultzeko gastuak.

9. Ebazpena eman eta hogeita hamar egun balioduneko epean hautatutako lanak oraindik 
jaso gabe badaude, ulertuko da egileek ez dituztela jaso nahi. Horrenbestez, Amurrioko Udalak 
nahi bezala erabili ahal izango ditu, eta egileek ez dute erreklamazioak jartzeko edo kalte-ordai-
nak jasotzeko eskubiderik izango.

10. Amurrioko Udalak hiribilduaren ezkutua txertatu ahal izango du bertako jaiak iragartzeko 
kartelean, eta kartel originalean agertzen den ezkutua aldatu edo ordezkatu ahal izango du, baita 
saritutako kartelean duen behin betiko kokalekua aldatu ere. Era berean, irabazi duen kartelaren 
egileak epaimahaiaren iritziz aldatu behar den edozein xehetasun edo kolore aldatzeko bete-
beharra izango du, kartelaren xedera hobeto egokitzeko. Ez du ordainsari gehigarririk jasoko 
horregatik.

11. Epaimahaia diseinuaren eta artearen arloko hiru adituk osatuko dute. Haien erabakia 
apelaezina izango da.

12. Sari-banaketa 2018ko maiatzaren 11n izango da, 19:00etan, “Bañueta” udal-kiroldegiko 
atondoan. Egun horretan bertan inauguratuko da hautatutako obren erakusketa, eta ekainaren 
1era arte egongo da ikusgai.

13. Saritutako obra euskarri informatikoan entregatu behar zaie antolatzaileei eta Amurrioko 
Udalaren jabetzakoa izango da ordutik aurrera.

14. Diru Laguntzei Buruzko Lege Orokorraren (38/2003 Legea) 18. artikuluan xedatutakoare-
kin bat etorriz, sarituen zerrenda Udalaren webgunean argitaratuko da.

15. Epaimahaiaren erabakia Amurrioko Udalaren webgunearen bidez jakinaraziko da, eta 
sarituei zuzenean jakinaraziko zaie, idatziz.

Amurrio, 2018ko martxoaren 1a

Alkatea
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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