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REGLAMENT DE L’OBSERVATORI LOCAL DE L’EURO  
DE  L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS  

 
 
CAPÍTOL 1. NATURALESA I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Article 1. Concepte i naturalesa 
L’Observatori Local de l’Euro és un `òrgan consultiu de seguiment, control i participació en el 
procés  de transició i implantació de la moneda única europea. 
 
Article 2. Àmbit d’actuació 
L’Observatori Local de l’Euro actuarà dintre del terme municipal de Badia del Vallès durant tot 
el procés esmentat 
 
Article 3. Domicili 
El domicili de l’Observatori Local de l’Euro de Badia del Vallès, en  les dependències  
municipals de aquest l’Ajuntament, av. de Burgos, s/n 
 
 
CAPÍTOL II. FUNCIONS DE L’OBSERVATORI LOCAL DE L’EU RO DE BADIA DEL VALLÈS  
 
Article 4. Funcions 
 
L’Observatori Local de l’Euro de Badia del Vallès desenvoluparà les següents funcions: 
 
a) Analitzar en detall les conseqüències pràctiques de la implantació de l’Euro en els àmbits 

del consum i altres col·lectius socials. 
 
b) Incentivar el diàleg i la col·laboració entre els sectors socials , ciutadans i l’Administració 

municipal. 
 
c) Fer el seguiment del procés de transició i implantació de l’Euro. 
 
d) Assegurar un correcte acolliment, orientació i assistència a la ciutadania en els supòsits en 

que sigui requerit, en el procés d’implantació de la moneda europea. 
 
e) Participar, mitjançant propostes i iniciatives, en les accions d’informació, formació i 

assessorament, dels consumidors i professionals que realitzin els diversos departament de 
l’Ajuntament o altres entitats. 

 
f) Difondre i fer el seguiment del “ Codi de Bones Pràctiques “ i del correcte ús de l’Etiqueta 

Identificativa d’adhesió a l’esmentat Codi. 
 
 
CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES 
 
Article 5. Òrgans de  l’Observatori Local de l’Euro de Badia del Vallès. 
 
Els òrgans de l’Observatori Local de l’Euro de Badia del Vallès són: 
 
a.- El president 
 
b.- El vice-president 
 
c.- Vocals 
 
d.- L’Observatori en Ple 
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e.- La secretaria 
 
 
Article 6. El president. 
 
1.- La Presidència de l’Observatori Local de L’Euro de Badia del Vallès recau  en l’alcalde de la 
ciutat. 
 
2.- Son funcions del president : 
 

a. Nomenar els membres de l’Observatori Local de l’Euro de Badia del Vallès, així 
com els respectius suplents 

 
b. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i moderar els debats i les 

sessions. 
 

c. Fixar l’ordre del dia de les reunions. 
 

d. Ostentar oficialment la representació de l’Observatori Local de l’Euro de Badia del 
Vallès en tots el actes i els procediments que calguin. 

 
 
Article 7. El vice-president 
  
1.- La vice-presidència recau en el regidor de Participació Ciutadana i Relacions Institucionals. 
 
 2.- Són funcions del vice-president: 
 

a) Assistir com a membre de ple dret a les reunions de l’Observatori Local de l’Euro 
de Badia del Vallès. 

 
b) Exercir totes les funcions del president, en cas d’absència d’aquest. 

 
 
Article 8. Els vocals. 
 
1.- Els vocals recauen en el regidor de comerç i el regidor de consum. 
 
2.- Són funcions dels vocals: 
 

a) Assistir com a membre de ple dret a les reunions de l’Observatori Local de l’Euro 
de Badia del Vallès. 

 
 
Article 9. L’Observatori en Ple 
 
1. L’Observatori Local de l’Euro de Badia del Vallès està constituït  pels següents membres: 
 

♦ L’alcalde 
♦ El regidor de participació Ciutadana 
♦ El regidor de Comerç 
♦ El regidor de Consum 
♦ La cap de Participació i Relacions Institucionals 
♦ La cap de Serveis Personals ( consum) 
♦ El cap de Comerç 
♦ AA.VV 
♦ Associació de comerciant 
♦ Dones per l’Igualtat 
♦ Mercat  Municipal 
♦ Gent Gran 
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2. Són funcions de l’Observatori en Ple, totes les recollides a l’article 4 del present Estatut. 
 
Article 10. La Secretaria 
 
1. Actuarà com a secretaria de l’Observatori Local de l’Euro de Badia del Vallès,  
    secretaria de l’Alcalde i suport de Participació Ciutadana 
 
2. Són funcions de la secretaria: 
 

a) Assistir a les sessions de l’observatori Ple o de les comissions que es puguin crear. 
 
b) Aixecar actes d’aquestes reunions 

 
c) Exercir les funcions pròpies d’una secretaria, com són l’arxiu i la cura de la 

documentació oficial i les seves notificacions. 
 

d) Certificar els acords, amb el vist i plau del president. 
 
 
CAPÍTOL IV. FUNCIONAMENT. 

 
Article 11. Sessions de l’Observatori en Ple. 

 
1. L’Observatori en Ple es pot reunir en forma ordinària, extraordinària i extraordinària amb 

caràcter urgent. 
  
2. L’Observatori en Ple es reunirà en sessió ordinària un cop al mes o bimensual. 

 
3. L’Observatori en Ple es reunirà en sessió extraordinària o en sessió    extraordinària amb 

caràcter urgent, a iniciativa del president. 
 

4. El règim de reunions es fixarà per acord dels seus membres, ajustant-se,  
en tot cas, al que sobre aquest tema, hagi disposat el propi Observatori en Ple en el 
moment de la seva constitució. 

 
Article 12. Convocatòries de l’Observatori en Ple 
 
1. Les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Observatori en Ple seran convocades, per 

escrit, pel seu president amb una antelació mínima de set dies naturals 
 
Article 13. Quòrum i votacions de l’Observatori en Ple. 
 
1. L’Observatori en Ple quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria amb 

l’assistència d’un terç dels seus membres. S’entendrà vàlidament constituït en segona 
convocatòria qualsevol que sigui el nombre d’assistents, amb un mínim de tres persones 

 
2.  Els acords es prendran per majoria  
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquest Estatut romandran en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o la seva derogació 
 
 
Badia del Vallès, 26 de març de 2001 


