
 

SESSIÓ PLENÀRIA 
Versió 2 – Aforament reduït 

 
Dimecres 16 de març del 2022 

 
 

9H30 
 

Arribada dels representants dels joves al Consell General 
(14 alumnes representants i 10 alumnes suplents*) 

Es prega puntualitat. 

Consell General 
(vestíbul) 

9H45  LLIURAMENT DE PREMIS 

13è Concurs de Cartells del 20è Consell General dels Joves. 

Consell General 
(Hemicicle) 

10H00  SESSIÓ PLENÀRIA 

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

Es passa llista i es dona lectura de l’ordre del dia (tema lliure). 

Consell General 
(Hemicicle) 

10H10 
 

1.- Discurs de benvinguda de la Presidència. 
 

10H15 
 

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 20è Consell General dels Joves. 

Consell General 
(biblioteca) 

11H00  3.- Clausura de la sessió. Consell General 
(Hemicicle) 

11H05  Foto oficial. Consell General 
(Hemicicle) 

11H10 
– 

11H30 

 
Neteja, desinfecció i ventilació dels espais. 
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11H30  Arribada dels representants dels joves al Consell General 
(14 alumnes representants i 10 alumnes suplents*) 

Es prega puntualitat. 

Consell General 
(vestíbul) 

11H45  SESSIÓ PLENÀRIA 

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

Es passa llista i es dona lectura de l’ordre del dia (tema comú). 

Consell General 
(Hemicicle) 

11H55  1.- Discurs de benvinguda de la Presidència.  

12H00  2.- Examen i aprovació, si escau, de les tres proposicions de llei 
sobre el tema comú. 

- 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) 

Consell General 
(Hemicicle) 

12H45  3.- Clausura de la sessió. Consell General 
(Hemicicle) 

12H55 
 

Foto oficial. Consell General 
(Hemicicle) 

 

 

 

 

 

* Les llistes dels participants amb la corresponent distribució de les 2 parts de les sessió 

plenària i la convocatòria horària serà lliurada als alumnes durant la sessió informativa prèvia 

del dia 9 de febrer del 2022.  


