
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala  
 

7 UDAL ADMINISTRAZIOA  
DONOSTIAKO UDALA  
Ohoreak eta bereizgarrien erregelamenduaren aldaketa. Behin betiko onespena. 
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Idazkaritza Nagusia 

Ohore eta Goraipamenen Erregelamendua aldatzea. Behin betiko onespena. 
Ohore eta Goraipamenen Erregelamenduaren 32, 35 eta 36 artikuluen aldaketaren behin betiko onarpena. 
Donostiako Udalbatzak 2007ko irailaren 25eko osoko bilkuran erabaki zuen hasi bidez onartzea Ohore eta 

Goraipamenen Araudiko 32., 35. eta 36. artikulu aldatuak eta testua jendaurrean ikusgai jartzea.    
 

Hasierako onarpen horren iragarkia 2007ko urriaren 11n argitaratu zuten Gipuzkoako ALDIZKARI 
OFIZIALEAN, eta hala hasi zen jendaurrean hogeita hamar egunean jartzeko eta entzuteko aldia. Halaber, 
iragarkia ikusgai egon zen aldi beretsuan Udaletxeko iragarkitegian. 

Epea 2007ko azaroaren 17an bukatu zen, eta ez da erregistratu iradokizunik edo alegaziorik aurkeztu
denik.        
 

Toki Araubidearen Oinarriak Arautzeko 7/1985 Legeko 49. artikuluan xedaturikoaz bat, aipatu epean
inolako erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, Erabakia behin betiko onartutzat hartuko da.        
 

Onarpen erabakiarekin ados ez dagoenak bi hilabete du errekurtsoa jartzeko Euskal Herriko Auzitegi 
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Sailaren aurrean. 

Emandako epea argitalpen hau eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da. 
Legea 7/1985, apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen Oinarriak Arautzeko 70.2 artikuluan agintzen duena betez, 

bestetik, behin betiko onartutako Donostiako Udalaren Ohore eta Goraipamenen Erregelamenduaren 32, 35
eta 36. Artikuluak argitara ematera goaz. 

«7. KAPITULUA.  Urrezko Danborra. 
«32. artikulua. 
Urrezko danborra urrezko ezaugarria izango da, paparrean eramateko modukoa. Aurrealdean danborra eta

bi zotzak agertuko dira, hauek soketan bermaturik. Atzealdean Donostia, ezaugarriaren hurrenkera zenbakia, 
eguna eta sarituriko lagunaren inizialak. Ezaugarria bera ez ezik, sariturikoari danbor bat ere emango zaio,
non Donostiako armarria agertuko baita eta horren eskuinaldean ezaugarriaren irudia eta honako lelo hau,
euskaraz eta gazteleraz: «Donostiako Kultura eta Turismo Ekintzetxeak (Donostiako Udala) Urrezko 
Danborra deritzon saria eman dionari beregan bildu dituen merezimenduak direla eta».      
 

«35. artikulua. 
Izangaia aukeratzeko Kultura eta Turismo Ekintzetxeko Zuzendaritza Batzordeak izangaien 

merezimenduen araberako hurrenkeran gauzaturiko proposamena prestatuko du, horrela behin betiko sariduna
aukeratu ahal izateko irizpideak izan ahal izateko. Hautagai bat baino gehiago izanez gero, isilpeko bozketa
egingo da, saria boto gehien eskuraturiko lagunari izendatuko zaiola. San Sebastián Turismo/Donostia 
Turismoa, SAren proposamena Donostiako Udalbatzarrak berretsi beharko du osoko bilkuran udalkideen 
legezko gehiengo absolutua dagoela.   
 

«36. artikulua. 
San Sebastián Turismo/Donostia Turismoa, SA baltzuak «Urrezko Liburuan» erroldatuko ditu urtez urte 

saria eskuraturiko lagunen izen-deiturak, sariturikoek aukera izango dutela mezuren bat idazteko». 
Donostia, 2008ko urtarrilaren 28a.—Juan Carlos Etxezarreta Villaluenga, Idazkari Nagusia. 
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