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1898 DIARI DE SESSIONS I Núm. 64 / 4 de juey del 1986 

EL SR. PRESIDENT: 
Comen~a la sessió. 
Aquest PIe Extraordinari va ser convocat per de

batre el Projecte de Llei de Modificació de la Llei 2/85, 
de 28 de mar¡;:, del Consell de la Joventut. La Mesa 
del Par]ament, olda la Junta de Portaveus i ates a la 
petició del Govern cie la Comunitat Autonoma en el 
sentit que aquest Projecte de Llei sigui tramitat pel 
procediment de lectura única que preveu l'article 132 
del Reglament vigem en aquesta CaÍllbra,' próposa que 
aquest PIe accepti que el Projecte de Llei de que es 
tracta es tramiti directament i en lectura única. 

Sres. i Srs. Diputats que prestin el seu assenti
ment per tal que aquest Projecte de Llei sigui trami
tat per aquest procediment de lectura única, es volen 
posar drets, per favor? 

Queda acceptat per unanimitat. 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura del Pro

jecte de Llei? 

LA SRA. ENSE!Sí'AT ENSE!Sí'AT: 
«Exposició de Motius.-Havent-se constitult, en 

execució de la Llei 2/85, de 28 de mar¡;: del 1985, el 
Consell de Joventut de les IIles Balears, com a orga
nisme de representació i foment de la participadó 
juvenil a la nostra Comunitat Autónoma, hem de pro
cedir a dispensar-li l'atenció normativa adequada per 
tal d'atendre la seva opinió en aquells assumptes 
específics que afecten els joves. Ates, així mateix, que 
en el si del CanseU de Joventut de les IlIes Balears 
ha de crear-se l'estructura representativa que millor 
respongui a les realitats associatives de la joventut 
balear, és oportú d'adaptar l'actual text de la Llei 
2/85, de 28 de mar<;: del Consell de Joventut de les 
IlIes Balears a les propostes que en aquest sentit ha 
indicat la Comissió Gestora del Consell de Joventüt i 
que han estat ratificades per la Comissió Permanent 
del Consell. 

Artic1e lr.-Queden derogats els artic1es 4 i 7 de 
la LIei 2/85, de 28 de mar« del Consell de Joventut 
de les Illes Balears. 

Artic1e 2n.-L'article 4 queda redactat de la mane
ra següent: 

Article 4.-1. Podran esser membres del Consell 
de Joventut de les Illes Balears: a) Les associacions 
juvenils i les federacions o les agrupacions constitul
des per aquelles que tenguin implantació i organit
zació própies dins el territori de les Illes Balears, 
censades a la Conselleria d'Educació i Cultura j que 
coroptin amb un mínim de cent socis O afiliats . b) 
Les seccions juvenils d'altres associacions sempre que 
reuneixin els requisits següents: l.-Que tenguin reco
negudes estatutaliament autonomia funcional i orga
nització, aixf com govern propi per als assumptes 
específicament juvenils. 2.-Que els socis o els añliats 
d'aqueixa secció juvenil ho siguin de manera volunta
ria, per acte exprés i s'hi identifiquin com a tals. 3.
Que la representació de la secció juvenil correspongui 
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a organs propis. 4.-Que tenguin la implantació o el 
nombre de socis o afiliats que s'estableixen amb carac. 
ter mínim al paragraf primer. c) Les entitats presta. 
dores de serveis a la joventut que, amb independencia 
elel nombre de socis o afiliats, prestin serveis anual· 
ment a més ele cent joves com a mínim i es trobin 
censades a la Conselleria d 'Educació i Cultura. Regla. 
mentariament es determinara el procediment per a 
l'acreditació de les condicions establertes. d) Els Con· 
seJIs Insulars ele la Joventut. e) Els Consells Locals de 
la Joventut de més de 10.000 habitants. 

2.-La incorporació al Consell de la Joventut de 
les IJIes Balears d'una federació d'associacions exclou 
aquestes de participar·hi de manera unitaria o coHec· 
tiva. 

3.-La condició de membres del Consell de la Jo
ventut de les Illes Balears és compatible amb el dret 
d'incorporar·se al Consell de la Joventut d'Espanya, de 
conformitat amb la normativa aplicable. 

4.-El Cansell podra admetre membres observa· 
dors, els drets i deures deIs quals es regularan regla· 
menHlriament. 

Arlicle 3r.-L'article 7 queda redactat de la mane· 
ra següent: 

Article 7.-1.-L'Assemblea General és l'órgan su· 
prem del Consell i la constituiran els delegats de ca· 
dascun deis grups establerts a l'article 4. 

2.-La proporcionalitat de la delegació es fixara re· 
glamentariament en funció del nombre de socis o afio 
liats. També de manera reglamentaria s'establira la 
forma de nomenament. 
. 3.-Per esser delegat caldra: a) Esser acreditat mito 
jan~ant escrit per l'entitat membre del Consell de la 
Joventut a la qual representa. b) No tenir més de tren· 
ta anys. 

4.- L'Assemblea elegira per un període de dos anys 
un President, dos Vice·presidents, un Secretari i un Tre· 
sorer en la manera que es determinara reglamentaria· 
ment. 

Disposició Final.-Aquesta Llei comen¡;:ara a vigir 
el día en que es publicara al «Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
I passam al debat. Grups que vulguin intervenir en 

tom a favor? 
No n'hi ha. 
Grups que vulguin intervenir en tom en contra? 
No n'hi ha. 
Passam a la votació. Volen fixar les posicions? No. 
Passam a la votació, i deman a la Cambra: Sres. 

i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest Projecte de 
LIei, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Hi ha un petit descans de cinc minuts. 
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