
 
“OSASUNA FUNDAZIOA”-REN ESTATUTUAK 

 
I. IZENBURUA.- XEDAPEN OROKORRAK 

 
1. artikulua.- 
"OSASUNA FUNDAZIOA" fundazioak, irabazi-asmorik gabeko erakundea bera, Estatutu hauetan 
xedaturikoaren arabera garatuko du bere jarduera; bertan jaso gabeko guztiari dagokionez, berriz, 
Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilaziora edo Nafarroako Foru Berrira joko du (42. Legea eta 
bat datozenak), martxoaren 1eko 1/1973 Legeak onartua, bai eta aplikagarri diren gainerako legezko 
eta arauzko xedapenetara ere. 
 
2. artikulua.- 
Fundazioak nortasun juridikoa du, berea eta erakunde sortzailetik apartekoa, bai eta bere helburuak 
betetzeko jarduteko gaitasun osoa ere. 
 
3. artikulua.- 
Fundazioaren xede nagusia da “CLUB ATLÉTICO OSASUNA” elkartearen kirol-, kultura- eta gizarte-
alderdia ezagutzera ematea eta sustatzea, irabazi-asmorik gabe, hala kirol- eta kultura-komunitatean 
nola oro har jendartean. 
Zentzu horretan, eta aditzera emateko, inola ere jarraian dagoenera mugatu gabe, Fundazioak 
helburu hauek betetzera bideratuko du bere jarduera: 

a) “CLUB ATLÉTICO OSASUNA” elkartearen gizarte-oihartzuna sustatu. 
b) “CLUB ATLÉTICO OSASUNA” elkartearekin lankidetzan aritu, egingarri eta komenigarritzat 

jotzen diren modu eta neurrian, funtsean oinarri-futbola eta harrobia garatzeko eta 
bultzatzeko orduan, bai eta beste gizarte-, kultura-, arte-, ongintza- eta kirol-erakunde 
batzuekin elkarlanean aritu ere. 

c) Nafarroako kultura- eta kirol-arazoei buruzko mota orotako azterlan eta ikerketetarako sari 
edota proiektuak sortzen lagundu, eta, hala balegokio, azterlan eta ikerketa horien emaitza 
argitaratu. 

d) Fundazioaren beraren sariak sortu, Nafarroako kirol-esparruko pertsonarik garrantzitsuenak 
nabarmentzeko. 

e) Nafarroako kirolarekin lotutako kazetaritza-jarduera, izan ditzakeen adierazpen-mota 
guztietan, bultzatzeko eta nabarmentzeko sariak sortu. 

f) Sariak edo proiektuak sortuz Nafarroako tradizioan erroturiko gizarte-, kultura- edo arte-
adierazpenak edo -jarduerak mantentzen, garatzen eta berrezartzen lagundu. 



g) Ikasketak, matrikulak edo pentsioak, liburuak eta abarrak ordaindu premia ekonomikoa 
duten ikasleei, “CLUB ATLÉTICO OSASUNA” elkarteko bazkideak eurak, hainbat motatako 
proiektu edo bekak sortuz, egokitzat jotzen diren hedapenaren eta baldintzen arabera. 

h) Aukerarik gabeko jokalari-kirolari gazteentzako beken eta proiektuen sorkuntza sustatu, 
edozein ikasketa egin edo lanbide izan errazago izan dezaten.  

i) Premia-egoeran dauden eta beren bizitzako urte asko “CLUB ATLÉTICO OSASUNA” elkarteari 
eskaini izan dizkioten pertsonei ekonomikoki lagundu.  

j) Museoak eta kultur erakundeak eraiki, sustatu eta kudeatu, hala nola erakusketa- eta arte-
aretoak, liburutegiak edota nagusiki oinarrizko kirolean edo amateurrean diharduten 
instalazioak.  

k) Bere aktibo guztiak ustiatu, fundazioaren jarduerak ondoen betetzen dituzten etekinei 
aplikatzeko. 

l) Kirolaren eta kulturaren esparruetan lanbide-heziketa, lan-mundurako txertaketa edo lan-
sorkuntza sustatu, desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko, haientzako lanpostuak sortuz 
eta, azkenik, lan-munduan txerta daitezen ahalbidetuz. 

m) Patronatuaren iritziz Fundazioaren eraketaren zerizana, oro har, gauzatzen duen beste 
edozein jarduera. 

 
Aurreko ataletan aipatu jarduerak Fundazioak egin ahal izango ditu, zuzenean edo zeharka, 
helburu berak edo bertsuak dituzten beste erakunde batzuetan parte hartuz, eta, bere xedeak 
betetzeko, kasu bakoitzean komenigarriak edo beharrezkoak diren legezko bitartekoez baliatu 
ahal izango da. 
 

4. artikulua.- 
Patronatuak ezarriko ditu baliabideak Fundazioaren helburuei aplikatzeko bete beharreko oinarrizko 
arauak, bai eta Fundazioaren onuradunak zein diren ere, betiere aurreko artikuluan ezarritako 
pertsonak, erakundeak edo kolektiboak izango direnak. 
 
5. artikulua.- 
Fundazioaren iraupena mugagabea izango da, eta eraketa-eskritura publikoa notario aurrean 
sinatzen den egunean hasiko ditu bere jarduerak; eskritura hori Nafarroako Gobernuko Fundazioen 
Erregistroan inskribatu beharko da. 
 
6. artikulua.- 
Fundazioaren helbidea hau da: Iruñea (Nafarroa), Sadar futbol-zelaia, Sadar kalea z.g. Iruñea 
(Nafarroa). Fundazioaren Patronatuak, berariazko akordio bidez, helbide hori aldatu ahal izango du, 
betiere berria udalerri berean ezarririk.  
 
7. artikulua.- 



Fundazioaren jarduera-eremua, lehentasunez, Nafarroako Foru Komunitateko lurraldea izango da; 
hala ere, bere jarduerak Estatuko edo atzerriko edozein tokitara hedatu ahal izango ditu. 
 
8. artikulua.-  
Fundazioaren funtzionamendua informazioaren, publizitatearen eta gardentasunaren printzipioetan 
oinarrituko da. 
 
 

II. IZENBURUA.- ONDAREA ETA EKONOMIA-ARAUBIDEA 

 
9. artikulua.- 
Fundazioaren Ondarea haren zuzkidurak eta edozein tituluren bidez bereak diren ondasun eta 
eskubide guztiek osatuko dute. 
Fundazioaren Ondarea haren helburuak betetzeko jardunari lotuta egongo da beti. 
 
10. artikulua.- 
Fundazioak baliabide ekonomiko hauek izango ditu bere jarduerak egiteko: 

a) Ustiapen ekonomikoen bidez lortzen dituenak, bai eta Fundazioaren aktiboak sortzen dituen 
etekinak ere. 

b) Fundazioak administrazio publikoetatik edo beste organismo edo erakunde publiko 
batzuetatik helburu honetarako jasotzen dituen dirulaguntzak eta bestelako liberaltasunak; 
hortaz, horiek ez dira Fundazioaren ondarean sartuko.  

c) Fundazioaren jardueretatik erator daitezkeen aldeko saldoak. 
d) Edozein pertsona edo erakunderekin, publiko edo pribaturekin, lankidetza-hitzarmenak 

sinatuta lortzen dituenak. 
e) Jaraunspenetatik, legatuetatik, dohaintzetatik edo doako eskurapenetatik eratorriak. 
f) Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideetatik eratorritako etekinak eta 

ondare hori besterentzetik eratorriak. 
g) Zorpetze-eragiketetatik eratorriak. 
h) Goian zehaztu gabeko beste edozein, Fundazioaren jabetzakoa eta legezko edozein titulu 

juridikoren bidez eskuratua. 
 

11. artikulua.- 
Fundazioak bereganatzen dituen diru-sarrerak haren helburuak betetzeko erabili beharko dira, 
indarrean dagoen legeriak ezarririko  proportzioan eta baldintzen arabera; horretarako, eskuraturiko 
etekinen eta Fundazioaren zuzkiduratik kanpo dauden beste batzuen ehuneko hirurogeita hamar, 
gutxienez, baliatu beharko da. 
 



Gainerako diru-sarrerak Fundazioaren zuzkidura handitzeko erabiliko dira, administrazio-gastuak 
kendu ondoren. 
 
12. artikulua.- 
Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunak soilik besterendu ahal izango dira izaera bereko 
beste ondasun batzuk eskuratutakoan lorturiko produktuan edo Fundazioaren helburua hobeto 
betetzeko balio duten beste batzuetan berrinbertitzeko.  
 
13. artikulua.- 
Fundazioaren zuzkidura osatzen duten ondasunak bideratu ahal izango dira, modu iraunkorrean, 
Fundazioaren helburuak zuzenean betetzera, ondasun higiezin edo higigarri gisara, edo helburuak 
betetzeko egokia den beste edozein ondasun gisara. Ondasunok kostu bidez baino ezingo dira 
besterendu, Fundazioaren Patronatuak beste era batera xedaturiko kasu zehatzetan salbu. 
Fundazioaren ondarea osatzen duten ondasunen gaineko xedapen-egintzak egiteko, eta 
jaraunspenak, legatuak eta doako edozein egintza onartzeko, Patronatuaren aldeko botoa beharko 
da, Estatutu hauetan ezarritako gehiengo izanik erdietsirik eta aplikagarriak diren legezko 
eskakizunak beterik. 
 
14. artikulua.- 
Fundazioaren Patronatuak, urte bakoitzeko lehen seihilekoan, hurrengo ekitaldiko jarduera-
programa eta diru-sarreren eta gastuen aurrekontua onartuko ditu. 
 
15. artikulua.- 
Urte bakoitzeko bigarren seihilekoan, Fundazioaren Patronatuak aurreko ekitaldiko diru-sarreren eta 
gastuen aurrekontuaren likidazioa egingo du, eta ekitaldi horretako inbentarioa, egoera-balantzea 
eta emaitza-kontua onartuko ditu, bai eta jarduera-memoria ere. 
 
16. artikulua.- 
Fundazioaren ekitaldi ekonomikoa urte bakoitzeko uztailaren 1ean hasiko da, eta hurrengo urteko 
ekainaren 30ean bukatuko. 
 
17. artikulua.- 
Fundazioaren kontabilitatea indarrean diren lege-xedapenetan ezarritakoaren araberakoa izango 
da, eta Diruzainak izendatzen duen pertsona arduratuko da horretaz. 
 
18. artikulua.- 
Fundazioaren gobernu-, administrazio- eta ordezkaritza-organoa bere Patronatua izango da, zeina 
haren ordezkari ariko den, Fundazioaren xedeak betetzeko beharrezko ahalmen guztiak izanik. 
Akta-liburua izango da.  



 

 

III. IZENBURUA.- FUNDAZIOAREN GOBERNUA, ADMINISTRAZIOA ETA 

ORDEZKARITZA. 
 
19. artikulua.- 

Fundazioaren Patronatua kide anitzeko organoa da, honela osatua: 

 CA Osasunako Zuzendaritza-batzordea, osorik,  
 Osasuna Beteranoak kirol-elkartea, 
 Klubeko Kontrol Ekonomikoko Batzordeko kide bat, 
 Klubeko Bazkidearen Defendatzailea, 
 Klubeko bazkide izaten denbora gehien daramaten egun pertsonetariko bat, 

Osasunako Zuzendaritza-batzordeak unean-unean eta bere nahiaren arabera 
izendatua, 

 Fundazioaren enpresa laguntzaileek (a), itzal handiko pertsona fisiko eta juridikoek 
(b) eta Osasunako bazkide edo jarraitzaileak (c); denak batuta (a, b eta c), gehienez 
hamar  izango dira, Osasunako Zuzendaritza-batzordeak unean-unean eta bere 
nahiaren arabera izendatuak. 

 
Horrenbestez, Patronatua hogei kidek osatuko dute, gehienez. Lehenengo Patronatua Fundazioaren 
eskritura publikoan izendatu zen. 
 
Fundazioaren patrono-kopurua murritz daiteke aurreko paragrafoan aipaturiko kargu edo pertsonek 
ez baldin badute izendapena onartzen, Estatutu hauek aldatu behar izan gabe, betiere patrono-
kopurua gutxienez hiru kidekoa izanik. Kargua indarrean dagoen legeriaren arabera onartu eta 
Fundazioen Erregistroan inskribatuko da. 
 
Patronatuko karguek bost urteko iraupena izango dute, eta mugarik gabe berrautatu ahal izango dira, 
izendatuak direnetik. Salbuespen bakarra “CLUB ATLÉTICO OSASUNA” patroia da: bere Zuzendaritza-
batzorde osoak ordezkatuta, biziarteko patroia izango da. 
 
Patronatuko kideek edozein unetan utz diezaiokete beren kargua betetzeari, dela hala nahi dutelako, 
dela Patronatuak kideen gehiengoz (gero adieraziko da zein) hala erabakitzen duelako. Era berean, 
heriotzagatik ere utziko diote kargua betetzeari, hala nola, edozelan ere, beren kargua betetzeko 
agintaldia igarotakoan. Edozein arrazoirengatik patronatukide izateari uzten dioten patronoak, 
agintaldia amaitu aurretik, Patronatuaren erabakiz ordeztu ahal izango dira. Ordezko gisa 
izendatutakoak ordeztuari bere agintaldia betetzeko falta zaion denbora iraungo du. 
 



Edozein arrazoirengatik patrono izateari uzten diotenak, dagokien agintaldia amaitu aurretik, 
Patronatuaren akordio bidez ordeztu ahal izango dira. Ordezko izendatuak ordeztuari agintaldia 
betetzeko falta zaion denbora-tartean eutsiko dio karguari.  
 
Patroiek boto bana izango dute, “CLUB ATLÉTICO OSASUNA”-k izan ezik, zeinak unean-unean 
Zuzendaritza-batzordeko kide adina boto izango dituen. 
 
Fundazioaren Idazkaria Club Atlético Osasunaren presidenteordea izango da; Patronatuaren 
bileretan egiten den edozein bozketatan, ahotsa eta botoa izango ditu. 
 
Diruzaina Fundazioaren ardura duen C.A. Osasunako zuzendaria izango da. 
 
Gainerako patronoak kideak izango dira. 
 
Fundazioaren burua Ohorezko Presidentea izango da, hots, Nafarroako Foru Komunitateko 
Gobernuko Lehendakaria, eta Ohorezko Presidenteordea izango du ondoan, Iruñeko Udal Txit 
Goreneko Alkatea, alegia. Bi kargu hauek ez dira Patronatuko kide.   
 
20. artikulua.- 
Fundazioaren Patronatuko presidentea “CLUB ATLÉTICO OSASUNA” elkarteko Zuzendaritza-
batzordeko presidentea izango da; beraz, batzorde horretan betetzen duen kargua uzten duenean, 
berdin utziko dio Patronatuko presidentea izateari.  
 
21. artikulua.- 
Patronatuko kideek kargua berariaz onartu ondoren bakarrik beteko dituzte beren eginkizunak. 
 
22. artikulua.- 
Patronatuko kideek ez dute ordainsaririk jasoko beren kargua betetzeagatik, baina Fundazioak 
kargua betetzeak eragiten dizkien gastuak ordaindu ahal izango dizkie, betiere behar bezala zurituz 
gero.  
 
Patronatuko kideek ezin dute izan, ez zuzenean ez zeharka, inolako interes ekonomiko pertsonalik 
Fundazioaren jardueraren emaitzen gainean, eta beren kargua bateraezina izango da Fundazioari 
edozein ordainpeko zerbitzu ematearekin. 
 
23. artikulua.- 
Fundazioaren Patronatuak haren helburuak betetzeko behar beste egintza egin ahal izango ditu. 
Patronatuak ahalmen hauek izango ditu, besteren artean:  



a) Fundazioaren sinadura erabili, eta haren negozioak eta ondasunak administratu, arautu eta 
gobernatu. 

b) Fundazioa ordezkatu eta haren izenean jardun mota orotako agintari, organismo, kreditu-
erakunde, banku eta beste edozein pertsona natural edo juridikoren aurrean; Fundazioari 
dagozkion mota orotako egintzak egin; Abokatuak, Prokuradoreak eta adituak izendatu eta 
beharrezko ahalak eman, abian diren auzietan atzera egin ahal izanda, emaitza onartuta ala 
onartu gabe.  

c) Estatutu hauek aplikatzeko behar beste araudi idatzi;  batzuk eta besteak interpretatzeko 
orduan sortzen diren zalantzak argitu, eta Fundazioaren barne-araubidea antolatu. 

d) Abiatu beharreko negozioak komenigarriak diren eta nola gauzatu erabaki.   
e) Mota orotako ondasun higigarriak eta higiezinak erosi, saldu, trukatu, eskuratu eta 

besterendu, edozein tituluren bidez eta komenigarritzat jotzen dituen prezio eta 
baldintzetan; edozein motatako errentamendu-kontratuak azkendu, baita finantzarioak ere, 
hala nola obrak eta hornidurak gauzatzeko kontratuak, eta, oro har, mota orotako egintzak 
eta kontratuak egin, izan administraziokoak, ohikoak nahiz ezohikoak edo jabarikoak, kasu 
bakoitzean dagozkion agiri publiko edo pribatuak eratuta; abalak eratu. 

f) Dirua maileguan hartu; zorrak aitortu, betebeharrak bere egin eta hipotekak eta gainerako 
eskubide errealak eratu, baliogabetu, geroratu, laga, zatitu edo aldatu, haien klausulak eta 
baldintzak askatasunez adostuta. 

g) Estatuaren, Autonomia-erkidegoen, Herrialdeen, Udalerrien eta erakunde ofizial edo 
probatuen emakidak eskuratu Fundazioarentzat, Zuzenbidean onarturiko edozein 
bitartekoren bidez.  

h) Enkante eta lehiaketetan parte hartu, proposamenak egin, ondasunen, obren eta zerbitzuen 
esleipenak onartu, eta horiek laga, gauzatu edo dagokien zenbatekoa jaso. 

i) Mota orotako errentak, produktuak eta onurak jaso; ordainketak eta kobrantzak egin, eta 
kontuak eman eta eskatu; Fundazioaren funtsak, baloreak eta efektuak erabili, eta Aurrezki-
kutxekin eta Bankuekin mota orotako eragiketak egin. 

j) Kontu korronteak eta kreditu-kontuak ireki eta baliogabetu, txekeak sinatu, Fundazioaren 
izenean kontsignaturiko diru-kopuruak atera, saldoak erabili; fidantzak eta gordailuak eratu 
eta atera, baita Kutxa Orokorrean ere; kanbio-letrak, txekeak, zor-agiriak eta gainerako 
kanbio-, kreditu- edo igorpen-agiriak jaulki, onartu, negoziatu, deskontatu, endosatu, kontu 
hartu, kobratu, aurkaratu eta ordaindu. 

k) Erakundearen ondasunen inbertsioa, gauzatzea, eraldaketa eta gordailutzea egin, eta horiek 
Fundazioaren xedeak betetzeko aplikatu eta ezarri. 

l) Dagozkion gutunak, fakturak, ordainagiriak, itsaso eta lurreko garraio-agiriak, aseguruak, 
adierazpenak eta beste edozein motatako agiri sinatu. 

m) Langile, teknikari, funtzionario edo peoiak kontratatu eta kaleratu, eta mota orotako 
profesionalen esku-hartzeak edo irizpenak eskatu. 



n) Ekimen, hobekuntza, aldaketa edo kontsultak proposatu; arauzko memoriak eta balantzeak 
aurkeztu; arauekin loturiko zalantzak argitu, eta akordioak egikaritu eta gauzatu; 
aurrekontuak eratu eta kontuak bere kabuz eta ondorio guztietarako onartu. 

o) Fundazioaren mota orotako administrazio-agiri, liburu eta gutun-truke nahi duenean aztertu.   
p) Patrono berriak hautatu, kide-kopurua handitu nahi izanez gero, eta edozein arrazoirengatik 

sortutako kargu hutsak bete, Estatutu hauetan ezarritako eskakizunen eta indarrean dagoen 
legeriak xedatutakoaren arabera. 

q) Adostu, egoki irizten badio, Estatutu hauetan aurreikusitako Batzorde Betearazlearen eta 
Aholku Batzordearen eraketa, eta haien eskumenak, kideak izendatzeko eta kanporatzeko 
modua, eta erabakiak hartzeko modua zehaztu.  

r) Babesleen batzarra edo laguntzaileen kontseilua antolatu, egokientzat jotzen diren 
pertsonekin eta kide-kopuruarekin; beren botere ekonomiko eta moralagatik Fundazioaren 
helburuak hobeto betetzea ahalbidetuko duten pertsonak izango dira. 

s) Patronatuaren ahalmenak kide baten edo gehiagoren esku utzi, eta ahaldun orokorrak edo 
bereziak izendatu, eginkizun eta erantzukizun mankomunatuak edo solidarioak esleiturik. Ez 
dira inola ere eskuordetuko edo ahalordetuko Patronatuaren kontuen onarpena, 
aurrekontuaren eraketa, eta burtsan kotizatu ezin duten higiezinen eta balore higigarrien 
besterentzea eta karga. 
 

Patronatuaren eskumen hauek guztiek ez dute zertan bakarrak izan; hots, Estatu hauek edo 
aplikagarri den legeriak beste batzuk eslei diezazkiokete, edo, Fundazioaren xedearekin bat eginik, 
haren garapen eta funtzionamendu egokirako beharrezkoak ere izan ditzake.   
 
24. artikulua.- 
Patronatuak Presidentea izendatuko du bere kideen artean; Estatutu hauen 20. artikuluan 
xedaturikoaren arabera, “Club Atlético Osasuna”-ko Zuzendaritza-batzordeko Presidentea izango da. 
Gainerako patronoak kideak izango dira, Partronatuak haien artean Presidenteordea ere izendatu 
ezean.   
 
Fundazioaren Patronatuko Presidenteak Idazkari Nagusia izendatuk du, zeinak ahalmen hauek izango 
dituen: 

a) Patronatuaren aginduak bete eta haren bileretara joan, hitza izanik, baina botorik ez; 
beharrezko kontu ororen gaineko aholkularitza eman, eta Idazkariari Akta-liburua osatzen 
lagunduko dio.  

b) Administrazio-, kirol-, arau- eta estatutu-gaiei buruzko informazioa eta aholkularitza eman, 
eta Fundazioko organoek egin ditzaketen arau-hausteez ohartarazi.  

c) Fundazioko langileen lana bideratu eta antolatu, zuzeneko erantzukizuna berea izanik. 



d) Presidenteak eskuordeturik, eta Patronatuaren aldez aurreko baimenarekin, Fundazioak 
edozein kontzepturengatik dituen diru-sarrerak eta gastuak zaindu, banku-eragiketak 
egiteko sinadura baimendua eduki ahal izanda. 

e) Dagozkion idazki eta agiriak egin. 
f) Fundazioa ordezkatu, Presidenteak eta Patronatuak eskuordetuta. 
g) Fundazioko Langileen Buruzagitza izan. 

 
25. artikulua.- 
Patronatua, gutxienez eta nahitaez, sei hilean behin bilduko da. Urte bakoitzeko lehen seihilekoari 
dagokion bileran, Estatutu hauen 14. artikuluan jasotako gai guztiak jorratu beharko dira, gutxienez 
eta nahitaez; bigarren seihilekoko bileran, berriz, 15. artikuluan jasotako gaiak. Era berean, bi 
bileretan gai-zerrendan jasotako bestelako gaiei heldu ahal izango zaie.  
 
Patronatua bildu ahal izango da, halaber, Presidenteak behar bezala deitzen duen guztietan, dela 
haren ekimenez, dela ezinbestean, kideen laurdenak eskaera egin duelako. 
 
Patronatuaren bilerak zazpi egun natural lehenago, gutxienez, deitu beharko dira, eta deialdian data, 
ordua eta lekua adierazi beharko dira, bai eta dagokion gai-zerrenda ere; artikulu honen lehenengo 
paragrafoan aipatu bileretako gai-zerrendan, Estatutu hauen 15. eta 14. artikuluetan aipatzen diren 
gaiak jaso beharko dira, gutxienez eta nahitaez. 
 
Dagokion gai-zerrendan, bileran jorratu beharreko gai guztiak jasoko dira, nahitaez; horietatik kanpo, 
ezingo da baliozko erabakirik hartu. 
 
26. artikulua.- 
Presidentea Presidenteordeak ordeztuko du, edo, bestela, Diruzainak.   
 
Idazkaria bilerara bertaratuen arteko Patronatuko kide gazteenak ordeztuko du. 
 
Diruzaina bilerara bertaratuen arteko Patronatuko kide zaharrenak ordeztuko du. 
 
Bilerak ezingo dira baliozkotasunez hasi, ezta egin ere, Presidentea eta Idazkaria edo Estatutuen 
arabera haien ordezkoak eta Patronatuko kideen erdiak bertan ez badaude. 
 
Dena den, Patronatua bildu ahal izango da, aldez aurreko deialdirik egin gabe, kide guztiak bertan 
izanik bilera egitea aho batez onartzen baldin badute. Kasu horretan, bilerako gai-zerrenda aho batez 
onartu beharko dute bertaratuek. 
 
27. artikulua.- 



Patronatuaren bilerak Presidenteak edo Estatutuen arabera ordezten duenak bideratuko eta 
antolatuko ditu. 
 
28. artikulua.- 

Presidenteak edo, hura ez badago, Presidenteordeak edo Diruzainak ahalmen hauek izango ditu:  

a) Fundazioa epaiketan eta epaiketatik kanpo ordezkatu, Patronatuak beste ordezkari berezi 
bat izendatzen duenean salbu. 

b) Patronatuko Batzordeak deitu, Estatutu hauen arabera. 
c) Batzordeen eskumenekoak diren gai guztiak haien mende jarri. 
d) Berdinketa gertatzen denean, bozketa bere kalitatezko botoarekin ebatzi. 
e) Fundazioaren helburuak betetzeko beharrezko egintza guztiak egin, betiere Presidentearen 

eskumenen eta Estatutuen esparruaren barruan.  
 

29. artikulua.- 
Idazkariak aktak idatzi eta ziurtagiriak egingo ditu, Presidentearen edo, hura ez badago, 
Presidenteordearen edo Diruzainaren oniritziarekin. 
 
Akta-liburuan, honako hauek jasoko ditu: bilera bakoitzera bertaraturikoen zerrenda, bozketak 
egiteko modua eta haien emaitza, izandako gorabeherak eta hartutako erabakiak hitzez hitz.  
 
Aktak Idazkariak sinatuko ditu, Presidentearen oniritziarekin, eta bileraren amaieran Patronatuak 
onartu beharko ditu. 
 
30. artikulua.- 
Diruzainak Fundazioak jasotzen dituen zenbatekoak bankuko kontu korrontean edo aurrezki-libretan 
sartzen direla zainduko du. 
 
Balore higigarriak banku-establezimendu batean gordailutuko ditu, Fundazioaren izenean. 
 
31. artikulua.- 
Gehiengo kalifikatua behar duten eta gero adieraziko diren egintzetarako xedatutakoa alde batera 
utzi gabe, erabakiak bertaratuen gehiengo soilez hartuko dira, hau da, aldeko botoak kontrakoak 
baino gehiago direnean. Horretarako, abstentzioak eta boto baliogabeak edo zuriak ez dira 
zenbatuko. Berdinketak Presidenteak edo Estatutuen arabera hura ordezten duenak ebatziko ditu. 
 
Patronoek boto bana izango dute.   
 
Patronoak aurrez aurre bertaratu beharko dira Patronatuaren bileretara, beren ordezkaritza 
besteren esku utzi ezinik, kargua horretarako izendatuak berak besterik ezin baitu  bete.  



 
Pertsona juridikoak haiek espresuki gaitutako pertsona fisiko batek ordezkatu beharko ditu 
Patronatuan. Hala eta guztiz ere, Erakunde Publiko bat ordezkatzen duen pertsonak ordezkaritza 
eskuordetu ahal izango du. 
 
Fundazioko Kudeatzailea edo Zuzendari Nagusia Patronatuaren bilera guztietara joango da, hitza 
izanik, baina botorik ez. 
 
Honako hauek egiteko, Patronatuko kideen erdiek gehi batek aldeko botoa eman beharko dute: 
 

 Estatutu hauen 13. artikuluaren bigarren paragrafoan jasotako egintzak gauzatu. 

 Patronoak kargutik kendu. 

 Estatutu hauek aldatu. 

 Batzorde Betearazleko eta Aholku Batzordeko kideak izendatu. 

 Fundazioa desegin, bai eta beste fundazio batzuekin elkartu edo bat egin ere. 
 

IV. IZENBURUA- BATZORDE BETEARAZLEA 

 
32. artikulua.-  

Batzorde Betearazlea sortu ahal izango da, zeina gutxienez hiru kidez eta gehienez zazpiz osatuko 
den, denak ere Patronatuko kideak. Batzordearen bileretara deitu ahal izango dira, jorratu beharreko 
gaiak zein diren, Fundazioko Zuzendaria eta Klubeko Kudeatzailea, gai horien gaineko iritzia eman 
dezaten, inola ere ez loteslea Batzordearentzat. Batzordeburua Osasuna Fundazioaren Patronatuko 

Presidentea izango da, edo, bestela, Estatutu hauen 26. artikuluaren arabera hura ordezten duena.  

Batzorde Betearazleak eskumen hauek izango ditu: 

a) Fundazioaren eguneroko kudeaketari eragiten dioten gaiak aztertu, Fundazioaren 
Zuzendariak proposatuta. 

b) Patronatuaren ohiko eta ezohiko bilerak prestatu: gai-zerrendan jasotako gai 
bakoitzaren aldez aurreko azterketa, aurkeztu beharreko dokumentazioaren onarpena, 
etab. 

c) Fundazioaren gizarte-jarduerak eta administrazio- eta ekonomia-kudeaketa programatu 
eta Patronatuari proposatu, onar ditzan. 

d) Ekitaldi bakoitzeko kudeaketaren memoria eta laburpen orokorra prestatu eta 
Patronatuari proposatu, onar dezan. 

e) Patronatuari Fundazioaren helburu sozialen betetzearekin loturiko edo Fundazioaren 
kudeaketa hobetzeko proposamenak egin. 

f) Agintzen zaizkion kontuetan, Patronatuak eskuordetuta jardun. 



 

Batzorde Betearazlea bildu ahal izango da: 

a) Sei hilean behin, gutxienez. 
b) Presidenteak beharrezkotzat jotzen duenean.  
c) Patronoek eskatzen dutenean.  

 

Patronatuak zehaztuko ditu zein eginkizun izango dituen, karguak nola banatuko diren, zein eginkizun 
zehatz esleituko dizkion eta zein epe izango duen eginkizunok betetzeko. Fundazioaren Patronatuak 

eskuordetu ezin dituen ahalmenak ezin izango dira inola ere eskuordetu. 

33. artikulua.- 
Batzorde Betearazlearen erabakiz, bere bileretan parte hartu ahal izango dute, ahotsa izanik, baina 
botorik ez, Fundazioan, "Club Atlético Osasuna" elkartean eta/edo beste erakunde batzuetan kargu 
exekutiboak betetzen dituzten pertsonek.  
 
Batzordea baliozkotasunez eratzeko, kideen gehiengoa bertaratu beharko da, dela aurrez aurre, dela 
behar bezala ordezkaturik.   
 

V. IZENBURUA- AHOLKU-BATZORDEA 

 
34. artikulua.- 
Era berean, Aholku Batzordea eratu ahal izango da, aholku eman dezan, gutxienez hiru kidez eta 
gehienez zazpiz osatua. Horien artean, Fundazioaren eraketa-eskrituran jasotakoak egongo dira: 
Nafarroako Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Iruñeko Udala, Nafarroako 
Merkataritza eta Industria Ganbera, eta Nafarroako Kirol eta Gazteria Institutua. Aholku Batzordeko 
gainerako kideak Fundazioaren Patronatuak izendatuko ditu, Fundazioaren xedeekin loturik dituzten 
ezagutzengatik egokientzat jotzen direnen artean. Haietakoren batek karguari uko egiten badio, bere 
borondatez, Patronatuak izendatutako beste pertsona edo erakunde batek ordeztu ahal izango du. 

Kargu hauek biziartekoak izango dira, uko egin ezean. 

Aholku Batzordea urtean behin bilduko da, gutxienez.  
 
Aholku Batzordearen zeregina izango da Patronatuari eta/edo Batzorde Betearazleari aholku ematea, 
hots, egiten dizkioten kontsulta eta gai guztien gaineko iritzia ematea.  
 
Aholku Batzordeko kideek parte hartu ahal izango dute, behar bezala deituak badira, Fundazioaren 
Patronatuaren eta Batzorde Betearazlearen bileretan; ahotsa izango dute, baina botorik ez. 
 



VI. IZENBURUA- ALDAKETA ETA AZKENTZEA 

 
35. artikulua.- 
Fundazioa arrazoi hauengatik azkenduko da: 
Bere helburuak betetzeko gerora sorturiko ezintasunagatik, dela ondarea galdu duelako, dela beste 
arrazoi batzuengatik.  
 
Fundazioa azkentzea erabaki ondoren, 13. artikuluan ezarritako gehiengo kalifikatuaren aldeko 
botoarekin, Batzorde Likidatzailea eratuko da, Fundazioko hiru kidez osatua. Lehenik eta behin, 
Fundazioaren egun horretako kontabilitate-egoera islatuko dute, une horretara arte dauden zor 
guztiak kitatuta eta kitatzeko bakarra utzi gabe.  
 
Ondare gisa geratzen den soberakina Fundazioak beteriko helburuen antzekoak, interes 
orokorrekoak, gauzatzeko erabiliko da. 
 
 
 


