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Benvolguts veïns,

Amb aquest exemplar de butlletí informatiu del 
municipi de Mont-Ral que os fem arribar, ara que 
comença un nou any,  fem present la nostra inten-
ció i la il·lusió, de donar a conèixer d’una man-
era mes directa, la relació d’activitats que porta a 
terme l’ajuntament, i també les informacions que 
creiem que poden ser de l’interès de tots nosaltres 
com a veïns de cadascuna de les pedanies que for-
men part de  l’ajuntament de Mont-Ral.

Des de fa un temps que venim rebent la petició 
d’alguns veïns als que no els hi es fàcil desplaçar-
se a Mont-ral però que volen estar al corrent de les 
activitats del  ajuntament, de poder conèixer mes 
informacions d’actualitat del municipi.

Ara, tot i aprofi tant el fet de disposar des de fa 
temps d’una pagina web, hem pensat en publicar 
de forma periòdica les novetats en format de butl-
letí, en un lloc del web on sigui fàcil accedir-hi,  
i també d’enviar l’exemplar del butlletí a tots els 
veïns en format de paper imprès.

La nostre intenció no es la d’elaborar un mitjà 
d’opinió. De fet, del que es tracta, es d’oferir la 
informació, que permeti reunir en aquest butlletí 
novetats d’utilitat relacionades amb Mont-ral, així 
com  també les informacions respecte  els tràmits 
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de tipus administratiu que puguin ser d’interès per 
tots nosaltres, com a veïns del municipi.

Esperem que aquesta iniciativa tingui tota la utili-
tat que desitgem i a mes doni la possibilitat de fer 
conèixer  de forma mes visible la feina que es fa a 
l’ajuntament,  així com també la il·lusió que tenim 
per fer avançar el municipi en millores de serveis 
i equipaments, sigui pels veïns que hi viuen tot 
l’any, com també pels que gaudeixen del nostre 
territori,  tan atractiu, assentat en el cor de les 
Muntanyes de Prades.

Ben cordialment. 
El vostre batlle
Pere Venrell  i Mestrich
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L’Ajuntament de Mont-ral informa que després de les gestions real-
itzades per l’Ajuntament amb la Diputació de Tarragona, s’ha acon-
seguit que es continuï amb l’execució de la millora del ferm de la 
carretera TV-7041, des del quilòmetre 13 del municipi de Mont-ral 
fi ns a la carretera de la Febró a Prades.

D’aquesta manera, amb la realització d’aquesta millora, s’aconsegueix 
donar al conjunt de la població resident i dels visitants del nostre 
municipi, una major seguretat en la circulació de la mateixa.

Parelles de fet
L’Ajuntament de Mont-ral, després 
de tramitar el procediment corre-
sponent, va procedir a l’aprovació 
del reglament regulador del fun-
cionament del registre de parelles 
de fet del municipi de Mont-ral.

A partir d’aquests moments, totes 
aquelles parelles que estiguin in-
teressades i que compleixin els 
requisits establerts, poden sol.lici-
tar a l’Ajuntament que es tramiti 
l’expedient corresponent per a ser 
inscrit en aquest Registre.

política municipal

Continuació de la millora de la 
carretera TV-7041

Adquisició terreny al nucli 
de l’Aixàviga
L’Ajuntament de Mont-ral ha pro-
cedit a l’adquisició d’un terreny en 
el nucli de l’Aixàviga, propietat de 
la senyora Montserrat Fort Vallver-
dú, després de tramitar el correspo-
nent expedient i obtenir la precep-
tiva autorització de la Generalitat 
de Catalunya.

Aquest terreny és el corresponent 
a la antiga font, els antics safare-
jos i la zona d’aparcament i com a 
conseqüència d’aquesta adquisició, 
aquest terreny passa a tenir la con-
sideració de zona d’equipaments 
municipal, d’acord amb les de-
terminacions establertes en el Pla 
d’Ordenació Urbanística Munici-
pal.

El municipi de Mont-ral va ser guardonat en el marc de la convo-
catòria dels Premis 2004 de Recollida Selectiva i Reducció de Residus 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, amb el primer premi al municipi de menys de 5.000 hab-
itants per haver obtingut el millor resultat en la recollida selectiva 
de vidre.

L’esmentat premi va ser recollit pel senyor Martí Cebollero, regidor 
de l’Ajuntament, a l’edifi ci CosmoCaixa de Barcelona el passat dia 24 
de novembre de 2005.

Premi de la recollida selectiva de 
vidre per a municipis de menys 
de 5000 habitants

Inici de la recollida de 
matèria orgànica en el 
municipi de Mont-Ral
L’empresa Hèlix va portar a terme 
a la Casa de Cultura el dia 23 de 
novembre de 2005, una xerrada in-
formativa en relació a l’inici de la 
recollida de matèria orgànica en el 

municipi de Mont-ral. Així mateix, 
al llarg del dia 24 de novembre, es 
va realitzar el repartiment del ma-
terial necessari, com són els cubells 
i les bosses corresponents.

Aquesta iniciativa està impulsada 
des del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp amb la col.laboració dels 

Ajuntaments de la comarca i està 
previst el seu inici de forma immi-
nent.

Les persones que vulguin tenir en 
la seva disposició el material nec-
essari  poden passar per les de-
pendències municipals on se’ls hi 
farà el corresponent lliurament.
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L’Ajuntament de Mont-ral, en el marc de la seva política d’aconseguir 
la dotació de subministrament elèctric en els diversos nuclis de pob-
lació del municipi, informa de què ha fi nalitzat una actuació per a 
dotar de subministrament elèctric en quatre masos disseminats del 
municipi de Mont-ral.

Aquesta actuació ha estat possible gràcies a les aportacions dels 
propietaris afectats i per una subvenció atorgada a l’Ajuntament per 
part del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Cat-
alunya dins del Pla d’Electrifi cació Rural que convoca l’esmentat De-
partament.

Pluviometria al nucli de 
Farena
El mes d’agost va ser instal·lat a 
Farena per part del Centre Meteor-
ològic del Alt Camp un dispositiu 
que recull total la informació sobre 
pluviometria, incloent intensitat 
minut a minut, i que posteriorment 
permet fer el seguiment del com-
portament pluviometric de la zona, 
la informació obtinguda durant els 
mesos de setembre a novembre de 
forma resumida es la següent:

política municipal

Electrifi cació dels masos disseminats de 
Mont-Ral

Adquisició de porció de 
terreny de la parcel·la del 
carrer Ginesta del municipi 
de Mont-Ral
L’Ajuntament de Mont-ral, en ex-
ecució del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal, ha procedit recent-
ment a formalitzar l’adquisició 
d’una porció de terreny de la parcel.
la del Carrer Ginesta, número 24, 
del municipi de Mont-ral, amb una 
superfície de 3.120 m2, propietat del 
senyor Francisco Molné Pons.

Aquesta adquisició ha estat possible 
després d’obtenir la preceptiva au-
torització de la Generalitat de Cat-
alunya i s’ha realitzat d’acord amb 
les determinacions establertes en el 
Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal, aquest terreny té la consid-
eració de zona verda municipal.

Durant el mes de gener de 2006, està previst l’inici de l’actuació 
corresponent a la construcció de la primera fase de la xarxa de 
clavegueram del municipi de Mont-ral.

Aquesta actuació va ser adjudicada, tan bon punt es va aprovar el 
projecte d’obres i de tramitar el corresponent expedient d’adjudicació, 
a l’empresa Codes Gestión y Aplicaciones Hidraúlicas, S.A.

Inici de l’obra de la construcció de la 
primera fase de la xarxa de clavegueram 
del municipi de Mont-Ral

L’Ajuntament de Mont-ral, en virtut de convenis subscrits entre el 
mateix Ajuntament i les operadores de telefonia Movistar i Amena, i 
amb l’autorització de l’Arquebisbat de Tarragona, ha aconseguit que 
es procedeixi a la instal.lació d’una antena de telefonia mòbil.

Aquesta antena ha estat instal.lada en una parcel.la propietat de 
l’Arquebisbat de Tarragona situada al costat de l’Església  Sant Pere 
ad Vincula i la seva funció és la de millorar la cobertura de telefonia 
mòvil en el conjunt del municipi.

Instal·lació d’antena de telefonia mòbil
Mes

Set
Oct
Nov

Dies de pluja

8
10
8

Total litres/m2

113,40
92,60

180,40
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informacions d’interès local

Resum dels extractes dels acords 
dels plens del quart trimestre de 
2005

PLE ORDINARI DE DATA 15 D’OCTUBRE DE 2005.

Es varen adoptar els següents acords:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de setembre 
de 2005.

2.- Es va donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11 d’octubre de 
2005, de concessió de llicència a la senyora Montserrat Vallverdú 
Vallverdú, per a realitzar l’addició d’una planta i la reforma d’un pis 
en l’immoble del Carrer Orient, número 12, del nucli de Farena.

3.- Es va adoptar l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modi-
fi cació de les ordenances fi scals per a l’any 2006.

4.- Es va ratifi car el Decret d’Alcaldia referent a l’aprovació defi ni-
tiva del Reglament regulador de les parelles de fet del municipi de 
Mont-ral

5.- Es va aprovar la moció presentada per l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques sobre l’aprovació del nou Estatut.

6.- Es va acordar l’acceptació de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Tarragona per a fi nançar el control del subministra-
ment de l’aigua pel consum humà.

7.- Es va aprovar inicialment la revisió del projecte d’obres de 
l’arranjament de l’Església Sant Pere ad Vincula de Mont-ral.

8. Es va aprovar inicialment l’expedient 1/2005 de modifi cació del 
pressupost de l’any 2005.

9.- Es va donar compte del Decret d’Alcaldia 21/2005, de data 15 
d’octubre de 2005, referent a l’aprovació de factures.

10.- Es va aprovar l’acceptació de càrrec tramès per BASE-Gestió 
d’Ingressos Locals corresponent a l’impost sobre l’increment del val-
or dels terrenys de naturalesa urbana. 

Ajuntament de Mont-Ral

Adreça: 
Plaça de l’Ajuntament, s/n. 

Telèfon   977 76 01 49
Fax         977 76 00 44
E-mail:  aj.montral@altanet.org

Web municipal:
www.mont-ral.altanet.org

Horari d’atenció al públic: 
- Dimecres, de 11:00 a 14:00 hores 
i de 16:30 a 19:30 hores
- Dissabtes, de 11:00 a 14:00 hores

Calendari del contribuent 
primer trimestre de 2006

En el transcurs del primer trimestre 
de 2006, es posaran al cobrament 
els rebuts de la taxa de recollida 
d’escombraries i del subministra-
ment d’aigua potable corresponents 
al quart trimestre de 2005.

Consultori municipal

Horari del metge: Dimarts, de 12:30 
a 13:30 hores
Horari de la infermera:  Dijous, de 
12:30 a 13:30 hores
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informacions d’interès local

Adreces i telèfons dels negocis

Allotjaments i restaurants

Refugi de Muntanya 
Musté-Recasens
C/ de l’Església, 6
43364     Mont-ral
Telèfon   977 84 61 00

ARI La Casa de Mas d’en Toni I-II
Plaça Vella, 1
43459      Farena
Telèfons   977 26 91 52 
    650 73 59 78
Pàgina web: 
www.masdentoni.turismerural.com

Guayrapà
C/ Estragó, 7
43364      Mont-ral
Telèfon    977 76 01 56

Comerços

Forn de Pa Artesà l’Aixàviga
C/ Julivert, 6
43364     Mont-ral
Telèfon   977 76 03 04 

Taller d’Artesania Natividad Montes Muñoz
C/ Ample, 5
43364     Mont-ral
Telèfon    977 84 67 48

Mas de la Torre
Apartat de Correus, 88
43460      Alcover
Telèfon:  977 26 92 71
   626 24 75 83
Fax:       977 26 92 34 
E-mail: latorremontral@terra.es
Pàgina web: 
www.maslatorredemontral.com

Restaurant Racó de Mont-ral
C/ Poniol 
43364    Mont-ral
Telèfon   977 76 02 62

Restaurant Brugent
C/ Comte de Prades, 2
43459     Farena
Telèfon    977 26 91 70

Forest Camp - Serveis a la natura
C/ el Bosquet, 1
43364     El Bosquet (Mont-ral)


