
3. ERANSKINA
NAFARROAKO ZAINKETEN ALDEKO ITUNEN PROGRAMAREKIKO
KONPROMISOEN ADIERAZPENA

ZAINKETEN ALDEKO ITUNAREKIKO KONPROMISOEN ADIERAZPENA

..............................................................Izena: ......................................................................................................................................................

............................................................................................. [KARGUA]....................................................................................................baita,

................................... [DEPARTAMENTUA/ENTITATEA] ................................. ordezkatuz, eta honako honetan parte hartzaile dela:

ESKATZEN DU:

Baja izatea honako honetan

○ Zainketen aldeko Foru Ituna

○ ...............................................[UDALA/UDAL ELKARTEA]....................................... (e)ko Zainketen aldeko Toki Ituna

ITUNARI ATXIKITZEKO ESKAERAN HONAKO PARTE HARTZE MAILETAKO BAT EDO BATZUK HAUTATUTA:

○ ZuzendaRitza (Alkatetzak eta NABIko Zuzendaritza bakarrik)

○ Koordinazio teknikoa (Udaletako berdintasun-teknikariak edo alkatetzak eginkizun horietarako izendatutako pertsona
eta NABIko berdintasun-teknikaria bakarrik)

○ Lantaldeak (nahitaezkoa Itunari atxikitzen zaizkion sail, udal eta erakunde guztientzat)

○ Itunaren biltzarra (Itunaren ekintza baten edo batzuen arduradun diren sail, udal eta erakunde guztiek nahitaez hartu
beharreko konpromisoa)

HORRETARAKO, BERE DEPARTAMENTU/ENTITATEAREN PERTSONA TITULAR EDO ORDEZKARI IZENDATZEN 
D(IT)U HAUTATUTAKO MAILETAKO BAKOITZEAN:

ZUZENDARITZA

TITULARRA IZENA 1. DEITURA 2. DEITURA

ENTITATEAN DUEN KARGUA TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA



KOORDINAZIO TEKNIKOA

TITULARRA IZENA 1. DEITURA 2. DEITURA

ENTITATEAN DUEN KARGUA TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA

ITUNAREN BILTZARRA

TITULARRA IZENA 1. DEITURA 2. DEITURA

ENTITATEAN DUEN KARGUA TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA

ORDEZKOA IZENA 1. DEITURA 2. DEITURA

ENTITATEAN DUEN KARGUA TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA

LANTALDEAK

TITULARRA IZENA 1. DEITURA 2. DEITURA

ENTITATEAN DUEN KARGUA TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA

ORDEZKOA IZENA 1. DEITURA 2. DEITURA

ENTITATEAN DUEN KARGUA TELEFONOA HELBIDE ELEKTRONIKOA



ATXIKITZE HONEN BIDEZ, ENTITATE SINATZAILEAK HONAKO HAUEK EGITEKO KONPROMISOA HARTZEN DU:

○ ZUZENDARITZA MAILA

- Zainketen aldeko Itunetako printzipioak, kontzeptuak
eta baldintzak direla eta, parte hartu zabaldu eta
aldeztea; Zainketen oinarriak dokumentuan daude
zehaztu eta garatuta.

- Konpromisoen dokumentua sinatzea, Itunetan parte
hartu baino lehen.

- Itunaren etapa guztietan parte hartzea.

- Pertsona bat titular eta beste bat ordezko izendatzea
bere departamentu edo entitatea ordezkatzeko,
Itunaren maila horretan parte har dezan, kasuan
kasuko eginkizunak betez.

- Bitarteko humano, material, ekonomiko eta/edo
logistikoen ekarpena egitea Ituna diseinatu eta
garatzeko.

- Departamentu/Entitatearen ezagutzak, esperientziak
eta jardunbide onak partekatzea, zainketez eta
emakume eta gizonen arteko berdintasunaz den
bezainbatean, helburu komunak lortzeko.

- Ituna ongi garatzeko egiten diren prestakuntza saio
guztietan parte hartzea.

- Zainketen aldeko Ituna lehenestea, funtsezko
elementua baita entitate bakoitzaren politiketan eta
ekintzetan.

- Zainketak eta emakume eta gizonen arteko
berdintasuna txertatzea bere politiken eta jarduketen
zeharkako ardatz moduan.

- Ituna diseinatu eta garatzeko pertsonak eta
profesionalak izendatzea, departamentu/entitate parte
hartzailea ordezkatuz.

○ KOORDINAZIO TEKNIKOAREN MAILA:

- Zainketen aldeko Itunetako printzipioak, kontzeptuak
eta baldintzak direla eta, parte hartu zabaldu eta
aldeztea; Zainketen oinarriak dokumentuan daude
zehaztu eta garatuta.

- Konpromisoen dokumentua sinatzea, Itunetan parte
hartu baino lehen.

- Itunaren etapa guztietan parte hartzea.

- Pertsona bat titular eta beste bat ordezko izendatzea
bere departamentu edo entitatea ordezkatzeko,
Itunaren maila horretan parte har dezan, kasuan
kasuko eginkizunak betez.

- Departamentu/Entitatearen ezagutzak, esperientziak
eta jardunbide onak partekatzea, zainketez eta
emakume eta gizonen arteko berdintasunaz den
bezainbatean, helburu komunak lortzeko.

- Ituna ongi garatzeko egiten diren prestakuntza saio
guztietan parte hartzea.

- Parte hartzea eta ekarpenak egitea Urteko Lan
Programetako ekintza propio eta komunen diseinu eta
garapenean.

- Zainketen aldeko Ituna lehenestea, funtsezko
elementua baita entitate bakoitzaren politiketan eta
ekintzetan.

- Zainketak eta emakume eta gizonen arteko
berdintasuna txertatzea bere politiken eta jarduketen
zeharkako ardatz moduan.

○ ITUNAREN BILTZAR MAILA

- Zainketen aldeko Itunetako printzipioak, kontzeptuak
eta baldintzak direla eta, parte hartu zabaldu eta
aldeztea; Zainketen oinarriak dokumentuan daude
zehaztu eta garatuta.

- Konpromisoen dokumentua sinatzea, Itunetan parte
hartu baino lehen.

- Itunaren etapa guztietan parte hartzea.

- Pertsona bat titular eta beste bat ordezko izendatzea
bere departamentu edo entitatea ordezkatzeko,
Itunaren maila horretan parte har dezan, kasuan
kasuko eginkizunak betez.

- Bitarteko humano, material, ekonomiko eta/edo
logistikoen ekarpena egitea Ituna diseinatu eta
garatzeko, departamentu edo entitatearen egoeraren
arabera.

- Departamentu/Entitatearen ezagutzak, esperientziak
eta jardunbide onak partekatzea, zainketez eta
emakume eta gizonen arteko berdintasunaz den
bezainbatean, helburu komunak lortzeko.



- Ituna ongi garatzeko egiten diren prestakuntza saio
guztietan parte hartzea.

- Parte hartzea eta ekarpenak egitea Urteko Lan
Programetako ekintza propio eta komunen diseinu eta
garapenean.

- Zainketei lotutako ekintzak eta proposamenak
sustatzea.

- Ituneko Urteko Lan Programan sartutako ekintza
zehatzak garatzea.

○ LANTALDEEN MAILA

- Zainketen aldeko Itunetako printzipioak, kontzeptuak
eta baldintzak direla eta, parte hartu zabaldu eta
aldeztea; Zainketen oinarriak dokumentuan daude
zehaztu eta garatuta.

- Konpromisoen dokumentua sinatzea, Itunetan parte
hartu baino lehen.

- Itunaren etapa guztietan parte hartzea.

- Pertsona bat titular eta beste bat ordezko izendatzea
bere departamentu edo entitatea ordezkatzeko,
Itunaren maila horretan parte har dezan, kasuan
kasuko eginkizunak betez.

- Departamentu/Entitatearen ezagutzak, esperientziak
eta jardunbide onak partekatzea, zainketez eta
emakume eta gizonen arteko berdintasunaz den
bezainbatean, helburu komunak lortzeko.

- Ituna ongi garatzeko egiten diren prestakuntza saio
guztietan parte hartzea.

- Parte hartzea eta ekarpenak egitea Urteko Lan
Programetako ekintza propio eta komunen diseinu eta
garapenean.

- Departamentu/Entitatetik garatzen diren programak
eta ekintzak berrikusi eta eguneratzea, Zainketen
aldeko Itunekin lerrokatu eta koordinatzeko.

ADIERAZPEN HAU SINATUTA, ENTITATEA HEMEN SARTZEN DA: 

○ Zainketen aldeko Foru Ituna

○ ...............................................[UDALA/UDAL ELKARTEA]....................................... (e)ko Zainketen aldeko Toki Ituna

.........................................(e)n, 20............. (e)ko ....................................................aren ............. (e)(a)n  

Sin. [ENTITATEA]
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