PROGRAMES

SESSIÓ INFORMATIVA PRÈVIA

Dimecres 12 de febrer del 2020

15H30

Arribada dels representants dels joves al Consell General.
Es prega puntualitat.
Visita de les instal·lacions.

16H00

Sessió explicativa del funcionament del Consell General.
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REUNIONS DE LES COMISSIONS

Dimecres 4 de març del 2020

9H00

Arribada dels representants dels joves al Consell General.
Es prega puntualitat.
Els titulars es distribueixen en les 3 comissions presidides per Consellers Generals
membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i
Esports i assistides pels secretaris de comissions del Consell General.
A cada jove se li facilita una carpeta amb:
- Ordre del dia de les comissions.
- Butlletí amb els treballs seleccionats.
- Llistat dels representants dels joves del CGJ.
- Reglament de funcionament del CGJ.
- Bloc de notes.
- Bolígraf.

9H20

En cas d’absència d’algun representant titular, es substitueix per un representant
suplent.

9H30

Paraules de benvinguda de la Presidència de la Comissió.
Els representants i els suplents analitzen una de les proposicions de llei
assignades. En el decurs del debat es poden presentar esmenes orals.
Nomenament del ponent.

11H00

Pausa per esmorzar.

11H30

Els representants analitzen la segona proposició de llei assignada. En el decurs
del debat es poden presentar esmenes orals.
Nomenament del ponent.
Obertura de la llista d’oradors per al debat de les proposicions de llei al plenari.
Inscripció per representant com a mínim a una de les Proposicions de llei.
Precs i preguntes.

13H00

Fi dels treballs en Comissió.
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SESSIÓ PLENÀRIA

Dimecres 25 de març del 2020

9H00

Arribada dels representants dels joves al Consell General.
Es prega puntualitat.

9H15

SESSIÓ PLENÀRIA
El representant de més edat toca la campana per anunciar l'inici
de la sessió.

Consell General
(vestíbul)
Consell General
(Hemicicle)

Es passa llista i es dona lectura de l’ordre del dia.
9H20

1.- Discurs de benvinguda de la Presidència.

9H30

2.- Examen i aprovació, si escau, de les tres proposicions de llei de
temàtica lliure.
- Presentació del ponent (Màx. 5 minuts).
- Oradors (Màx. 1 minuts cada un).
- Votació electrònica. La proposició de llei es dona per aprovada si
obté la majoria simple de vots favorables. (Màx. 20 minuts per
Proposició de llei)
Els suplents es reuneixen per elaborar un article periodístic sobre
el 18è Consell General dels Joves.

Consell General
(biblioteca)

10H30

Pausa per esmorzar.

Consell General
(passos perduts)

11H00

3.- Examen i aprovació, si escau, de les tres proposicions de llei
sobre el tema fixat.

Consell General
(Hemicicle)

- Presentació del ponent (Màx. 5 minuts).
- Oradors (Màx. 1 minuts cada un).
- Votació electrònica. La proposició de llei es dona per aprovada si
obté la majoria simple de vots favorables. (Màx. 20 minuts per
Proposició de llei)
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SESSIÓ PLENÀRIA

Dimecres 25 de març del 2020

12H00

4.- Clausura de la sessió.

Consell General

12H15

Lliurament del Premi de l’11è Concurs de Cartells del 18è Consell
General dels Joves.

Consell General
(Hemicicle)

12H40

Foto oficial.

Casa de la Vall
(escales)

13H00

Dinar ofert per la M.I. Sra. Síndica General.

Restaurant 1940
(Hotel Pyrenees)
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