
 

REUNIONS DE LES COMISSIONS 
Versió 2 – Aforament reduït 

 
 

Dimecres 23 de febrer del 2022 
 
 
 

9H00 
 

Arribada dels representants dels joves al Consell General. 
(14 alumnes representants i 5 alumnes suplents*) 

Es prega puntualitat. 

Els titulars es distribueixen en 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.  

9H15 
 

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 la proposició de llei de tema lliure 
assignada. En el decurs del debat es poden presentar esmenes orals. 

Nomenament del ponent. 
 

11H00 
 

Fi dels treballs de les 3 comissions. 
 

11H00–11h30  Neteja, desinfecció i ventilació dels espais. 
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11H30  Arribada dels representants dels joves al Consell General. 
(14 alumnes representants i 5 alumnes suplents*) 

Es prega puntualitat. 

Els titulars es distribueixen en 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. 

 

11H45  En cas d’absència d’algun representant titular, es substitueix per un representant 
suplent. 

 

12H00  Paraules de benvinguda de la Presidència de la Comissió. 

Els representants i els suplents analitzen la proposició de llei de tema comú 
assignada. En el decurs del debat es poden presentar esmenes orals. 

Nomenament del ponent. 

 

13H30  Fi dels treballs de les 3 comissions. 

 

 

 

 

* Les llistes dels participants amb la corresponent distribució de les 3 comissions i la 

convocatòria horària serà lliurada als alumnes durant la sessió informativa prèvia del dia 9 de 
febrer del 2022.  


