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Estatu Mailako Monarkia ala Errepublika Herri-Kontsultaren  
2022ko maiatzaren 14a 

 
ESTATUKO LANTALDEEN HELBURUAK ETA ZEREGINAK 
 
Estatuko lau lantaldeen helburu orokorra, Kontsulta zabaldu eta bultzatzeaz gain, lurralde, 
erakunde, kolektibo eta pertsona guztien eskura honako hauei buruzko informazioa jartzea 
da: Monarkia edo Errepublika Estatuko Herri Kontsulta egiteko behar diren eskaerak, lege-
gaiak, materialak eta baliabideak.. 
 
 
ZABALKUNDEA 
 
Helburua  
 
Estatuko kontsulta ahalik eta lurralde, sektore, erakunde, kolektibo eta gizarte-mugimendu 
gehienetara zabaltzea. 
 
Zereginak 
 

o Estatuko Kontsultarekin bat egiteko eta hura sustatzeko interesa izan dezaketen 
antolakunde, kolektibo eta Gizarte-mugimenduekin  harremanetan jartzea. 

o -Lurralde bakoitzean kontsulta antolatzeko plataforma bateratuak sustatzea. 
Lurralde batean espazio unitarioa eratzen ez bada, bozketa-mahaiak eratzea 
sustatzen duten erakunde eta kolektiboen arteko koordinazioa bultzatzea. 

o Estatuko Herri Kontsultaren Plataforma osatzen duten lurralde, erakunde eta 
kolektiboen errolda eguneratua izatea. 
 

ANTOLAKUNTZA 
 
Helburua  
 

 Bitartekoei, baliabideei eta logistikari buruzko informazioa antolatzea, Estatuko 
Kontsulta hobeto garatzeko. 

 
Zereginak  
 

o Kontsulta egiteko materialen prezioari buruzko informazioa: hautestontziak, etab. 
o propaganda-bideen prezioei buruzko informazioa: kartel inprimatuak, txapak, 

o Etab. 
o -Zenbaketaren zentro logistikoa antolatzea, komunikazio-taldearekin koordinatuta: 

mugikorreko aplikazio bat sortzea (app), datuak estatuan biltzeko eta emaitzak 
zabaltzeko. 
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KOMUNIKAZIOA 
 
Helburua  
 

 Kontsulta ahalik eta bide, kanal eta sare guztietatik zabaltzea, ahalik eta pertsona 
gehienengana iristeko. 

 
Zereginak 
 

 Estatuko kontsultaren irudi korporatibo unitarioaren diseinua: logoa, etab. 

 Kontsultako material grafikoak diseinatzea: kartelak, irudiak, etab. 

 Komunikabideekiko harremanak. 

 Lurralde-plataformek bereziki kontuan hartuko dituzte tokiko hedabideak. 

 Estatuko Plataformaren webgunea kudeatzea. 

 Bozketa-mahaien zerrenda orokorra egitea (web-orria). Mahaien datuak (herrrialde, 
udalerria, helbidea eta ordutegia) 
mailto:mesasvotacion14mayo@plataformaestatalmonarquiaorepublica.org e-posta 
mahai bakoitzeko informazio-koordinatzaileak. 

 Telegrameko Estatuko Plataformaren informazio-kanal bat sortzea. 

 Kanalak eta sareak kudeatzea: Twitter, Facebook, Instagram, etab. 

 Estatuko ekintza (kanpaina) bateratuen plangintza data jakin batzuetan: 
ziberekintzak Twitterren, propaganda-banaketak, etab. 
 

LEGEZKO GAIAK 
 
Helburuak  
 

 Kontsultarako Informazio-gidak/protokoloak eta dokumentu-ereduak. 

 Aholkularitza juridikoa. 
 

 
Zereginak  

o Bozketa-mahaiak eratzeko izapide-gidak. 
o Bozketa-egunerako protokoloa. 
o Udalei jakinarazteko eredua. 
o Gobernuaren probintzia-ordezkariordetzei jakinarazteko eredua. 
o Bozketa-aktaren eredua. 
o Botoak zenbatzeko orriaren eredua. 
o Boto-txartelaren eredua. 
o Datu estatistikoen orriaren eredua: posta-kodeak, adin-tartea eta generoa. 

 
 
 Estatuko lantalde bakoitzak pertsona bat edo bi aukeratu ahal izango ditu 
koordinazio-lanetarako, taldeak erabakitzen duen denboran. 

 
 

ESTATUAREN HERRI-KONTSULTA, MONARKIA EDO ERREPUBLIKA 
https://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org/ 
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