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CARTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA 
CIUTAT DE MORELLA 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El sistema polític i el funcionament d'un Ajuntament en un règim democràtic, 
vénen determinats per la voluntat ciutadana expressada en les urnes pel vot. Així 
cada ciutadà i ciutadana elegeixen lliurement el model de societat en què desitja 
viure i les persones que lo ho han gestionar políticament. No obstant, esta 
intervenció pot convertir-se en un acte purament mecànic i formal si es limita a la 
mera participació electoral.  
 

El convenciment que l'Ajuntament i els serveis municipals han d'entendre's 
sempre al servei de la ciutadania, la necessitat de garantir la transparència en la 
gestió municipal i el compromís de revitalitzar la participació democràtica  dels 
ciutadans i ciutadanes són els principis que inspiren este Reglament de Participació 
Ciutadana. 
 

Esta proposta d'aprofundiment democràtic d'acostament de les institucions 
municipals a la ciutadania ve reflectida en el marc constitucional i estatutari, així com 
en aquella legislació que ordena i regula tant l'activitat municipal com el procediment 
de relació de l'administració amb les ciutadanes i els ciutadans. Així mateix, no 
podem oblidar que l'Article A del Tractat de la Unió Europea fa insistència en el 
protagonisme de la societat, en el futur democràtic i solidari d'Europa i de les nostres 
ciutats.  
 

En la ciutat de Morella existeix des de fa ja molt de temps tot un conglomerat 
d'entitats organitzades que suposen un dels elements de dinamització més 
importants de la seua societat civil, suposant el motor bàsic d'una gran part de les 
activitats que componen el calendari festiu, cultural, esportiu i social dels morellans. 

 

Per tot això l'Ajuntament de Morella aposta per establir vies de participació 
estables perquè Associacions, Entitats, Col·lectius i persones individuals participen 
en la presa de decisions de l'Ajuntament, tant pel que fa a les polítiques sectorials o 
tenen més que vore amb la definició dels objectius estratègics de la ciutat a mig i 
llarg termini regulant a més les distintes vies d'informació.  

 
Les experiències viscudes durant estos últims anys en la relació entre entitats 

ciutadanes, moviment associatiu i l'Ajuntament així com l'experiència haguda en els 
diversos Consells Municipals i altres àrees ens porten a formalitzar esta proposta 
tenint en compte que l'objectiu final és construir, dia a dia, una ciutat per a la 
convivència i la solidaritat i l'enfortiment de la societat civil morellana. 
 
 
 

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS. 
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ARTICLE 1. 
 
És objecte de la present Carta regular totes aquelles qüestions referides a les 
formes, mitjans i procediments de participació dels ciutadans i ciutadanes i entitats 
en la vida municipal i en la governabilitat del municipi, sent l'àmbit d'inclusió del 
present reglament el terme municipal de Morella. 
 
Així mateix regularà la participació en el desenvolupament estratègic i de futur de la 
ciutat de totes aquelles institucions públiques i privades que influeixen en el mateix. 
 
ARTICLE 2. 
 
L'Ajuntament per mitjà de la present Carta de Participació es proposa aconseguir els 
següents objectius: 

 
a)  Proporcionar la més àmplia informació sobre les seues iniciatives, 
activitats, obres i serveis. 
 
b)  Impulsar el ple desenvolupament dels drets de participació dels ciutadans i 
ciutadanes en la gestió dels interessos generals de la ciutat, tenint com marc 
de referència per a això tota aquella legislació que facilita i regula la 
participació ciutadana. 
 
c)  Impulsar el moviment associatiu per a la defensa dels interessos generals 
de la ciutat. 
 
d)  Promoure i facilitar la participació de la ciutadania i entitats en la gestió 
municipal. 
 
e)  Aproximar la gestió municipal als habitants de la ciutat, establint canals 
d'informació, participació i control en les decisions de la governabilitat de la 
ciutat. 

 
 

TÍTOL 2. DEL DRET A LA INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS. 
 
 
ARTICLE 3. 
 
L'Ajuntament arbitrarà mecanismes d'informació recíproca a través dels seus propis 
serveis. 
 
En les dependències de la Casa del Consell de la Vila funcionarà un Servei 
Municipal d'Informació i un Registre d'instàncies, iniciatives, reclamacions i queixes. 
 
Així mateix, l'alcaldia i les regidories hauran d'atendre les peticions de cita en funció 
de les seues disponibilitats. 
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ARTICLE 4. 
 
1.  A excepció d'aquells supòsits previstos en la Llei de Règim Local, les sessions de 
Ple de l'Ajuntament seran públiques. El contingut de l'ordre del dia de les sessions 
de Ple estarà a disposició de les persones interessades i que mostren el seu interès 
de forma fefaent. 
 
L'ordre del dia de Plens serà exposat en els panells d'informació municipal en la 
Casa del Consell de la Vila i llocs habilitats a l'efecte. Així mateix serà enviat a les 
entitats ciutadanes que ho sol·liciten.   
 
2.  Així mateix tindran accés al Ple els representants dels mitjans de comunicació, 
rebent l'assistència necessària per al compliment del seu treball. 
 
3.  S'estableix un Torn de precs i preguntes com últim punt de l'Ordre del dia dels 
Plens Ordinaris. Les preguntes, que seran motivades i versaran sobre temes 
d'interés municipal hauran de ser formulades per escrit amb 48 hores d'antelació, i 
correspondrà a l'Alcaldia la seua admissió a tràmit, sent responsable de la seua 
contestació l'Alcaldia o persona en qui delegue. Atenent a la naturalesa de les 
mateixes podran ser contestades oralment, en ple, o per escrit en el termini màxim 
de 30 dies. Si s’estima la urgència de la qüestió plantejada, podran acurtar-se els 
terminis marcats en el present punt. 
 
ARTICLE 5. 
 
1. Els ciutadans i ciutadanes tindran dret a accedir als registres i documents, que 
formant part d'un expedient, que estarà en els arxius municipals en els termes que 
marca la legislació vigent. 
 
2. L'exercici d'este dret, així com l'obtenció de còpies i certificats acreditatius de 
resolucions i acords municipals, haurà de realitzar-se per mitjà de petició escrita i 
raonada i d'acord amb els requisits que marca la llei. Aquesta documentació es 
facilitarà de conformitat als mitjans que es disposen en eixe moment per part de 
l’Ajuntament. 
 
3.  L'exercici d'estos drets es facilitarà a través de la Secretaría de l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 6. 
 
1.  Les Sessions de la Junta de Govern Local no seran públiques. Les sessions de 
les Comissions Informatives podran ser obertes a aquelles entitats, Consells 
Municipals o persones individuals que tinguen un interès directe amb els temes 
objecte de dictamen de les Comissions Informatives i així ho sol·liciten. El caràcter 
d'obertura serà decidit per majoria simple dels membres nats de la Comissió. 
 
2.  Així mateix, els que ostenten la presidència de les Comissions Informatives 
municipals o Patronats podran incloure, prèvia petició, en l'ordre del dia de la sessió 
corresponent aquells assumptes que hagen sigut debatuts prèviament en els 
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Consells Municipals o en els Consells Assessors. La petició haurà de formular-se 
almenys amb dos dies d'antelació a la celebració de la reunió. 
 
Qualsevol membre de les Comissions Informatives o Patronats podran sol·licitar al 
President la inclussió de algun assumpte dins de l’ordre del dia i ell resoldrà segons 
les seves facultats. 
 
L'ordre del dia de les Comissions Informatives serà exposat en els panells 
d'informació municipal de la Casa del Consell de la Vila i dels llocs habilitats a 
l'efecte. 
 
ARTICLE 7.  
 
Per part de l’Ajuntament es crearà una part institucional a la pàgina web del Municipi 
on s’oferirà a tots els usuaris  tota la informació oficial de que es pugue disposar en 
format telemàtic, tals com programació dels actes, bans, ordenances, normativa 
municipal i actes de les reunions oficials. Així mateix es posarà a l’abast del públic 
les adreces electròniques del personal tècnic i polític del municipi per poder facilitar 
l’accés i consulta als mateixos des de les noves Tecnologies de l’Informació i 
Comunicació. 
 
 

TÍTOL 3. DE LES ASSOCIACIONS PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS 
GENERALS O SECTORIALS DEL MUNICIPI. 

 
 
ARTICLE 8. 
 
L'Ajuntament considera a dites Associacions entitats d’interès per a la transparència 
i el bon govern de la ciutat. Per a millor coneixement de les entitats ciutadanes 
existents en el terme municipal, l'Ajuntament crearà un registre d'Associacions, sent 
la inscripció en el mateix requisit per a l'obtenció de qualsevol dels beneficis 
previstos en este Reglament o una altra disposició per a les associacions.  
 
En este sentit l'Ajuntament, en el marc dels seus recursos pressupostaris i de la 
disciplina en les despeses, podrà concedir subvencions a aquelles associacions o 
entitats que en el desenvolupament dels seus fins intervinguen directament en la 
millora de la qualitat urbana i del benestar social de Morella, que depenent de la 
reciprocitat de la prestació subvencionada, podrà adquirir la forma de Conveni amb 
l’Associació. 
 
Les condicions per a accedir a les subvencions per part de les entitats seran fixades 
anualment per la Junta de Govern Local a proposta de la Regidoria de l’àrea 
corresponent a la naturalesa de la subvenció. 
 
ARTICLE 9. 
 
L'Ajuntament de Morella tindrà en compte els següents criteris per a la concessió de 
subvencions: 
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a) Que l'objectiu social i les activitats realitzades per les entitats ciutadanes 
siguen d'utilitat pública i social. 
 
b) Representativitat de la citada entitat. 
 
c) Capacitat econòmica autònoma i subvencions que rep d'altres institucions 
públiques o privades. Es tindrà especialment en compte les subvencions que 
poguera rebre de les diferents instàncies municipals i/o patronats així com 
l'aportació econòmica o de treball que la pròpia entitat poguera aportar. 
 
d) Importància per al municipi de les activitats que desenvolupen o 
pretenguen desenvolupar. 
 
  

ARTICLE 10. 
 
En tot cas, les entitats ciutadanes que hagen segut receptores de subvencions 
deuran, al finalitzar l'exercici pressupostari municipal justificar el destí de les 
quantitats en relació amb la memòria d'activitats presentada en el moment de la 
sol·licitud.  
 
L'incompliment d'este requisit impedirà a l'associació infractora sol·licitar ajudes de 
qualsevol classe a l'Ajuntament en l'exercici pressupostari següent.  
 
Amb la finalitat de controlar l’exigència constitucional de que el funcionament de les 
associacions sigue democràtic, es podrà sol·licitar per par de l’Ajuntament tota 
aquella documentació que estime pertinent en aquellos casos i situacions que es 
troben justificades. 
 
ARTICLE 11. 
 
Les entitats ciutadanes inscrites en el Registre Municipal d'Associacions podran 
utilitzar els locals i instal·lacions municipals (Teatre Municipal, sales d'actes i 
reunions, Centres Cívics, Polisportius etc...) d'acord amb la normativa de cada 
organisme responsable de les instal·lacions. 
 
Depenent de la disponibilitat dels locals esmentats, s’ampliarà aquesta possibilitat a 
qualsevol particular o grup d’interessats que facen la corresponent sol·licitud.  
 
ARTICLE 12. 
 
La regidoria de Participació Ciutadana posarà a disposició de les entitats ciutadanes 
inscrites en el Registre Municipal d'Associacions les publicacions, periòdiques o no, 
que edite l'Ajuntament, sempre que resulten d’interès per a l'Entitat, atés el seu 
objecte social, i a les que així ho sol·liciten la relació de temes aprovats per la 
Comissió de Govern, els ordres del dia de les Comissions Informatives i el Ple, 
facilitant l'accés a la documentació en els termes que estableix la legislació vigent. 
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TÍTOL 4. DE LA INICIATIVA CIUTADANA. 

 
ARTICLE 13. 
 
S'entén per Iniciativa Ciutadana tota aquella participació per la qual ciutadans i 
ciutadanes sol·liciten formalment per escrit a l'Ajuntament la realització d'alguna de 
les activitats de competència municipal establides tant per la Llei de Bases de 
Règim Local com per la legislació sectorial corresponent. 
 
ARTICLE 14. 
 
La iniciativa en tot cas haurà de ser resposta i correspondrà a l'òrgan de govern 
competent resoldre sobre les iniciatives que es plantegen en l'Ajuntament. 
 
La decisió que serà discrecional atendrà principalment a l'interés públic tenint així 
mateix en compte les aportacions que realitzen els ciutadans i ciutadanes. 
 
 

TÍTOL 5. SOBRE LA CONSULTA POPULAR. 
 
 
ARTICLE 15. 
 
L'Ajuntament, d'acord amb el que preveu l'article 71 de la Llei 7/1985 de 2 d'Abril 
reguladora de les Bases de Règim Local, podrà sotmetre a consulta popular aquells 
assumptes de competència municipal que siguen d'especial interés per als veïns i 
veïnes amb excepció dels relatius a la Hisenda Local. 
 

TÍTOL 6. DEL CONSELL DE LA CIUTAT. 
 
ARTICLE 16.  
 
El Consell de la Ciutat és l'òrgan encarregat de canalitzar la participació de les 
entitats i associacions en la vida municipal de la ciutat. El Dit Consell estarà integrat 
per:  
 

a) President: l'Alcalde o Regidor en qui delegue.  
 
b) Vice-president: Regidor de l’Àrea de Participació ciutadana, o regidor qui 
ostente eixa delegació de l’Alcaldia. 
 
c) Un/a representant per cada u dels grups polítics amb representació en 
l'Ajuntament de Morella.  
 
d) Un/a representant de cada u dels Consells Municipals existents. En cap 
cas podrà ser un representant del Govern Municipal ni dels grups polítics. 
 
e) Representants dels diferents nuclis, denes i barris que conformen el terme 
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Municipal. 
 
f) Un/a representant d'aquelles entitats d'àmbit local que pels seus fins 
s'entenga que defenen la problemàtica general. El Consell de la Ciutat 
derivarà al Consell Sectorial que corresponga a les associacions els fins de 
les quals siguen sectorials. 
 
g) Administrador de Vallivana. 
 
h) El Cronista de la Ciutat. 
 
i) Persones idònies i representatives designades per l’alcaldia. 

 
ARTICLE 17. 
 
L'elecció dels distints membres del Consell de la Ciutat s'efectuarà per l'òrgan que 
els represente, de conformitat amb la seua normativa o estatuts. La revocació dels 
representants es podrà produir en qualsevol moment per l'entitat, òrgan o institució 
que representen, sense un altre tràmit que comunicar-ho al President del Consell de 
la Ciutat per mitjà d'escrit en el que es farà constar el nou representant. 
 
ARTICLE 18. 
 
Per a la constitució del Consell de la Ciutat, les entitats hauran de remetre a la 
Presidència l'acord de l'entitat o grup polític d'integrar-se en este, junt amb el 
nomenament del representant corresponent. 
 
A efectes de quòrum, es considerarà número suficient per a la constitució el 
quaranta per cent del nombre de membres. 
 
ARTICLE 19. 
 
Una vegada constituït el Consell de la Ciutat, qualsevol entitat o grup polític que, de 
conformitat amb el present Estatut, es considere amb dret a estar present en el 
mateix, haurà d'efectuar la seua sol·licitud, nomenant un/a representant, per mitjà 
d'escrit dirigit a la Regidoria de Participació Ciutadana o àrea que ostente eixa 
delegació, qui efectuarà les comprovacions tendents a verificar que es compleixen 
les condicions exigides i comunicarà, en el termini de quinze dies, tant al sol·licitant 
com al Consell, la seua inclusió en aquest. En un altre cas, ho comunicarà a 
l'Alcalde-President, qui resoldrà. 
 
ARTICLE 20. 
 
El Vice-president del Consell de la Ciutat de Morella assumirà les funcions de 
Secretari, el qual alçarà i certificarà les actes de les reunions i acords del Consell. 
 
Per designació de la Presidència, la Secretaría del Consell podrà ser ocupada per la 
Secretaría de l’Ajuntament. 
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ARTICLE 21. 
 
Amb dret de veu però sense vot, podrà acudir al Consell per a assessorar sobre 
assumptes concrets de l’ordre del dia, el personal tècnic de entitats públiques i 
privades que s’estime pertinent. 
 
ARTICLE 22. 
 
La seu de reunions del Consell serà la Casa del Consell de la Vila de Morella o els 
distints Centres Socials de la ciutat, segons la disponibilitat. 
 
ARTICLE 23. 
 
Perquè el Consell de la Ciutat pugue prendre vàlidament acords, serà necessari que 
en la reunió convocada a l'efecte estiguen presents la meitat més un dels membres 
en primera convocatòria, i amb qualsevol que siga el número d'estos en segona, 
sempre que assisteixquen, almenys, el President, el Vice-President i dos Vocals. 
 
ARTICLE 24. 
 
El Consell de la Ciutat establirà la periodicitat de les seues reunions, havent de 
celebrar-se, almenys, una cada sis mesos amb caràcter ordinari. El Consell es 
podrà reunir amb caràcter extraordinari quan així ho determine el President o ho 
sol·liciten un terç del número total de membres. 
 
ARTICLE 25. 
 
Els acords del Consell s'adopten per majoria simple dels assistents a la reunió. Hi ha 
majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. 
 
ARTICLE 26. 
 
Tots els membres del Consell, tenen dret a veu i vot, sent este personal i no 
delegable. En les entitats col·lectives, podrà admetre’s la delegació dels membres 
del Consell quant estigue justificada a criteri de la Presidència i es presente per 
escrit. 
 
En cas d'empat en les votacions, decidirà el vot de qualitat del President. 
 
ARTICLE 27. 
 
Per a incorporar-se com a entitat amb dret a veu i vot en el Consell de la Ciutat, 
haurà d'haver transcorregut un període mínim de sis mesos des de la constitució de 
la mateixa. No obstant això, abans de transcórrer el dit període, es podrà assistir 
com invitat a les reunions del Consell amb veu però sense vot.  
 
ARTICLE 28. 
 
Els Consellers podran elegir entre els seus membres una Comissió Gestora, en la 
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que necessàriament estaran presents el President, el Secretari i l'Administrador, el 
número del qual no podrà ser superior a set membres. Esta Comissió Gestora tindrà 
aquelles facultats que li delegue el Consell i haurà de rendir comptes de la seua 
gestió, almenys una vegada cada sis mesos.  
 
ARTICLE 29. 
 
Els Informes, comunicacions, consultes o propostes del Consell hauran de ser 
remeses a la Regidoria de Participació Ciutadana, qui els farà arribar a l'òrgan 
corresponent. 
 
ARTICLE 30. 
 
Automàticament es perdrà la condició de membre del Consell de la Ciutat per tres 
faltes d'assistència consecutives no justificades. Es perd igualment la condició de 
membre quan l'entitat o grup polític deixa de reunir les condicions que s'exigeixen en 
este Estatut per a estar present en el Consell de la Ciutat. 
 
ARTICLE 31. 
 
Són funcions del Consell de la Ciutat:  

 
a) Programar activitats, junt amb la Regidoria de Participació Ciutadana o 
àrea que ostente eixa delegació i els Consells Municipals encaminades a 
fomentar la participació ciutadana en la vida local. 
 
b) Informar a l'Ajuntament dels problemes que es detecten en la ciutat. 
 
c) Proposar solucions alternatives, elevant les mateixes a l'Ajuntament. 
 
d) El seguiment dels acords adoptats per l'Ajuntament sobre les seues 
propostes. 
 
e) Emetre informes a requeriment de l'Ajuntament, especialment quant a la 
distribució de les ajudes municipals als Consells Municipals. 
 
f) Realitzar una Memòria Anual que arreplegue el treball desenrotllat pel 
Consell. 
 
g) Ser escoltat prèviament en els acords municipals que desenrotllen el 
present estatut, així com per a la reforma del mateix.  
 
h) Controlar el compliment del present Reglament.  
 
i) Proposar sobre les actuacions en matèria de Participació no previstes en 
aquesta Carta. 

 
 
ARTICLE 32. 
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Es podrà elaborar unes Normes de Règim Intern que complementen i desenvolupen 
el que determina el present Estatut per a l'organització del Consell, sense que en 
cap cas puguen contravindre el que disposa la legislació vigent o oposar-se al ací 
establert. 
 
ARTICLE 33. 
 
El Ple de l’Ajuntament, podrà acordar la dissolució del Consell de la Ciutat en els 
següents casos: 

 
a) Si s'incompleix, com a mínim tres vegades, el que estableix respecte a la 
periodicitat de les reunions. 
 
b) Si així ho sol·liciten dos terços del nombre de membres del Consell de la 
Ciutat. 
 
c) Si l'assistència a les reunions és inferior al cinquanta per cent dels 
membres del Consell de la Ciutat com a mitjana en un any. 

 
A banda de les responsabilitats que pogueren derivar-se, la constitució 

d'un nou Consell requerirà prosseguir els mateixos tràmits ja previstos. 
 
 

TÍTOL 7. DELS CONSELLS MUNICIPALS DE CARÀCTER SECTO RIAL. 
 
ARTICLE 34. 
 
L'Ajuntament de Morella podrà comptar amb Consells assessors en les diferents 
delegacions o àrees municipals. Els dits consells podran establir les Comissions de 
Treball que consideren necessàries. 
 
ARTICLE 35. 
 
Són funcions dels consells Municipals: 
 
1. Orientar com a òrgan consultiu la política municipal dirigida a l'àmbit 
corresponent. 
 
2. Conèixer i valorar la planificació de la política municipal relativa a l'àmbit de cada 
àrea. 
 
3.  Proposar i assessorar els programes d'actuació municipal específics de la 
mateixa. 
 
ARTICLE 36. 
 
Els Consells Municipals tindran la següent composició: 
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a) L'Alcalde que serà el President. 
 
b) El Regidor Delegat o la Regidora Delegada de l'Àrea. 
 
c) Un/a representant per cada u dels Grups Polítics amb representació en 
l’Ajuntament de Morella. 
 
d) Personal tècnic municipal de l'Àrea. 
 
e) Representants de les Associacions o Entitats representatives del sector o 
àrea a què es refereix el Consell. 
 
f) Persones idònies designades per l’alcaldia. 

 
Els càrrecs seran voluntaris i no suposaran contraprestació econòmica. 
 
ARTICLE 37. 
 
Una vegada constituït el Consell, qualsevol entitat que, de conformitat amb el 
present Estatut, es considere amb dret a estar present en el mateix, haurà de 
presentar la seua sol·licitud, nomenant un representant, per mitjà d'escrit dirigit al 
President del Consell Municipal corresponent, qui efectuarà les comprovacions 
tendents a verificar que es compleixen les condicions exigides i comunicarà , en el 
termini de quinze dies, tant al sol·licitant com al Consell Municipal, la seua inclusió 
en aquest. 
 
ARTICLE 38. 
 
Els Consells Assessors mantindran, com a mínim, una reunió semestral, podent, a 
partir d'ací establir lliurement la periodicitat de les seues reunions. 
 
Correspondrà realitzar la seua convocatòria a l'Alcaldia o a la Regidoria Delegada 
de l'Àrea que assumeix el compromís de vetllar pel seu bon funcionament i el 
compliment de les funcions previstes. Així mateix, podran convocar la reunió tant la 
Presidència com els 2/3 de les persones membres del Consell. 
 
Els Consells Assessors es constituiran en la primera sessió o convocatòria i en la 
mateixa serà designada la persona secretària. De totes les reunions s'alçarà acta. 
 
Les convocatòries de les reunions, que en qualsevol cas contindran l'orde del dia, 
hauran de ser enviades als que integren el Consell corresponent almenys amb 48 
hores d'antelació. 
 

TÍTOL 8. DEL CONSELL DELS XIQUETS. 
 
Article 39. 
 

Per a poder educar als menors sobre la naturalesa, funcionament i gestió del 
municipi i conscienciar-los sobre el procés de presa de decisions, es constituirà un 
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Consell de Xiquets. Amb la creació d’aquest ens es buscarà que els menuts de 
Morella puguen tenir l’oportunitat de discutir sobre les necessitats dels seus carrers i 
del conjunt de la ciutat, així com que es formen en els valors ciutadans. 
 

TÍTOL 9. ALTRES INSTÀNCIES DE PARTICIPACIÓ CIUTADAN A. 
 
ARTICLE 40. 
 
A més dels organismes descrits l'Ajuntament de Morella impulsarà la participació 
ciutadana a través de les següents instàncies: 

 
1. Reunions informatives obertes als ciutadans que afecten als assumptes o 
acords que repercuteixen substancialment en el seu carrer, barri o zona. 
 
2. Reunions amb el veïnat, de tipus conjuntural, quan existeixen problemes 
que afecten a col·lectius més reduïts que l'àmbit del carrer o barri. 
 
3. Reunions participatives de les persones usuàries d'instal·lacions 
municipals. 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 
PRIMERA 
 
El procediment de revisió o modificació s'ajustarà al que estableix l'article 49 de la 
Llei 7/1.985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
SEGONA 
 
Els dubtes que suscite la interpretació i aplicació d'este Reglament seran resoltes 
per l'Òrgan Municipal competent, sempre de conformitat amb el que estableix la 
vigent legislació de Règim Local i en la Llei. 
 
Igualment, haurà d'atindre's en el seu moment al que es dispose pel Reglament 
Orgànic de l'Ajuntament de Morella, i fins la seva creació, serà d’aplicació el 
Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 
 
Totes aquelles Associacions, Consells i altres sistemes de representació regulada 
per a la participació ciutadana en l'Ajuntament de Morella tindrà un període de sis 
mesos per a adaptar les seues funcions i objectius al model i als òrgans creats pel 
present reglament excepte el Consell Escolar Municipal i Consell Municipal Agrari 
que son objecte de regulació específica per la legislació vigent. 
 
A tal efecte, l’ajuntament disposarà de la campanya publicitària oportuna per a 
informar del seu contingut i de les possibles modificacions de la Carta de 
Participació Ciutadana i normes que la desenvolupen. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present Reglament, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Morella, entrarà en vigor, 
segons prescriu l'article 70.2 en relació amb el 65.2. de la Llei 7/85 de 2 d'Abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, als trenta dies de la seua completa 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, una vegada complida la 
tramitació establida en la pròpia Llei. 
 
 
 
 
* Aprobada por Pleno extraordinario de fecha 27 de enero de 2.005, publicada en el Boletín 
Oficial de la Província núm. 33 de fecha 17 de marzo de 2.005 


