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REGLAMENT 
 

 

 

 

Article 1. Sessió del Consell General dels Joves 

La sessió del Consell General dels Joves comprèn les reunions de tres 
comissions i d’una sessió plenària, amb un interval de com a mínim dues 
setmanes. 

Article 2. Caràcter de les reunions 

La sessió plenària és pública. No ho són les reunions de les tres comissions. 

Article 3. Representants i funcions 

Els representants són escollits, en els seus respectius centres escolars, de 
manera democràtica per majoria simple. Existeixen dues figures de 
representants dels joves: el titular i el suplent. 

a/ El titular 

El titular és el representant dels joves elegit per a la representació del seu 
centre escolar. 

La seva funció és participar en les reunions de les comissions i en la sessió 
plenària amb veu i vot. El titular pot ser nomenat ponent. El titular s’ha 
d’inscriure en tant que orador com a mínim a una de les proposicions de 
llei. 
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b/ El suplent 

El suplent és el representant dels joves que substitueix un membre titular 
en cas d’absència. Un cop realitzada la substitució, aquest suplent passa a 
ser membre titular per a tota la resta del procés. L’ordre establert per a 
cobrir les absències és: centre escolar, sistema educatiu i altre.  

Substitueixi o no a un membre titular, el suplent participa amb veu i vot 
en les reunions de les comissions sense poder ésser nomenat ponent. En 
sessió plenària, la funció del suplent està regulada pel ministeri encarregat 
de l’Educació. 

Article 4. Comissions 

Hi ha tres comissions, dues de les quals estan formades per nou 
representants dels joves cada una, i l’altra, per deu. 

Els representants dels joves són distribuïts entre les comissions respectant 
les regles de proporcionalitat i tenint en compte els textos que han 
treballat. 

A les reunions de les comissions, pot assistir, amb dret a veu i vot, un 
representant de l’Aula Taller. 

Article 5. Presidència de les comissions 

Les comissions estan presidides per un conseller general membre de la 
Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, que 
modera el debat i facilita els treballs, o en el seu defecte per un membre 
de la Comissió Permanent. 

Altres membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, 
Joventut i Esports, o de la Comissió Permanent, també hi poden participar. 
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Article 6. Treball en les comissions 

Cada comissió examina dues proposicions de llei, una de temàtica lliure i 
l'altra, del tema fixat pels organitzadors. 

Els representants dels joves poden proposar esmenes orals a les 
proposicions de llei de què tracti la seva comissió. Les esmenes són 
debatudes i objecte de votació.  

Article 7. Eleccions en les comissions 

Cada comissió elegeix un ponent per a cadascuna de les proposicions de 
llei. Els ponents són els encarregats d’informar el Ple dels treballs fets en 
comissió, de llegir davant del Ple la proposició de llei atribuïda així com, en 
cas de ser aprovada pel Ple, efectuar el seu registre a la Secretaria General. 

Article 8. Sessió plenària 

La sessió plenària està integrada per 28 joves que representen els 
alumnes dels cursos dels tres sistemes educatius que participen al projecte. 

Article 9. Presidència de la sessió plenària 

La sessió plenària està presidida pel Síndic General o, en cas d’absència, pel 
Subsíndic General, i pel President de la Comissió Legislativa d’Educació, 
Recerca, Cultura, Joventut i Esports, en cas d’absència, pel Vicepresident, o 
en el seu defecte per un membre de la Comissió Permanent. També hi ha 
un representant de cada grup parlamentari del Consell General. La 
Presidència està assistida pel Secretari General. 

Article 10. Distribució dels escons 

Els representants dels joves seuen a la sala de sessions agrupats per 
centres i per ordre alfabètic.   
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Article 11. Ordre del dia de la sessió plenària 

La sessió plenària s’inicia amb un discurs de benvinguda de la 
Presidència. Posteriorment s’analitzen i es voten sis proposicions de llei.  

Article 12. Debat de les proposicions de llei 

En la sessió plenària, el debat de les proposicions de llei s’inicia amb la 
presentació dels treballs realitzats en comissió i la lectura del text final de 
la proposició de llei per part del ponent. La intervenció del ponent no pot 
excedir els cinc minuts i es fa des de la tribuna. 

Un cop presentat l’informe, els representants dels joves poden intervenir, 
per acceptar o rebutjar la proposició de llei, durant un temps no superior a 
un minut. Els representants dels joves parlen des dels seus escons, un 
cop el Síndic els doni la paraula per fer-ho. 

La durada del debat per a cada proposició de llei no pot sobrepassar els 
quinze minuts. 

Article 13. Interrupció de les intervencions orals 

Els representants dels joves no poden ser interromputs mentre fan les 
seves intervencions orals. Només el Síndic General té la facultat de fer-ho 
per avisar l’intervinent que ha consumit el temps, per retirar-li la 
paraula, per cridar-lo a l’ordre o bé per demanar-li d’atenir-se a la qüestió 
quan se n’aparti. 

Article 14. Al·lusions 

Si en la sessió es fan al·lusions a la persona o a la conducta d’un 
representant dels joves, el Síndic General pot concedir la paraula a l’al·ludit 
perquè, sense entrar en el fons de la qüestió i durant un temps no superior 
a un minut, pugui contestar.   
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Article 15. Debats 

El Síndic General té plenes facultats per ordenar del debat. Els Presidents 
de les comissions, en les sessions de les comissions, tenen les mateixes 
facultats.  

Article 16. Votacions en les comissions i en la sessió plenària 

El vot és personal i indelegable. Cada representant i suplent dels joves té 
un sol vot. El representant pot exercir el seu vot tant en comissió com en 
sessió plenària. El suplent sols pot exercir el seu vot en comissió. 

La votació és a mà alçada en les sessions de comissions i electrònica 
en la sessió plenària. 

Els acords són vàlids quan hagin estat aprovats per la majoria simple dels 
representants dels joves presents. Hi ha majoria simple quan els vots 
positius superen els negatius. 

Si en una votació es produeix un empat, es repeteix la votació i si encara 
persisteix l’empat, la proposta es considera desestimada. 

Les propostes de la Presidència es consideren aprovades per assentiment 
quan, després d’haver estat anunciades, no susciten cap objecció ni 
oposició. 

Article 17. Disciplina 

Els representants dels joves tenen l’obligació d’observar la cortesia deguda, 
de respectar els torns de paraula i en general d’acatar les normes de 
disciplina. El seu acompliment és garantit pel Síndic General, que cridarà a 
l’ordre els representants que no s’hi atenguin. 

Dins de les dependències del Consell General, els representants dels 
joves i el públic estan sotmesos als poders disciplinaris del Síndic General.  
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Tothom que en les dependències del Consell General promogui 
desordres o es negui a acatar una decisió del Síndic General en serà 
expulsat de manera immediata. 

Article 18. Suspensió de la sessió 

El Síndic General pot suspendre la sessió del Consell General dels Joves 
quan ho consideri necessari per motius raonables. 

 


