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Benvolguts veïns,

Recentment, el Rally de Catalunya ha tornat a voltar 
per les Muntanyes de Prades. Donat que es tracta 
d’una activitat esportiva de gran renom i força in-
terès pels aficionats i també pels diversos mitjans de 
comunicació, no passa ni pot passar discretament 
pel nostre territori.

De fet, el cap de setmana del Rally és un cap de set-
mana de trasbals per la majoria de veïns del nostre 
municipi. Per això, deixant de banda als veïns afi-
cionats a aquesta manifestació esportiva, - que n’hi 
ha -, per la majoria, el Rally significa que es trobaran 
amb carreteres tallades, un gran nombre d’aficionats 
que no sempre mantenen els nivells mínims de bona 
relació i respecte amb el territori, amb la invasió de 
terrenys particulars que són utilitzats  per aparcar, 
acampar, i en alguns casos, fer foc amb el risc que 
això comporta, i finalment, fins que no es treuen les 
catifes de deixalles que volten les carreteres del mu-
nicipi,  o dels llocs on els aficionats s’han col·locat 
per esperar o veure millor el pas dels cotxes, no tor-
na de nou la pau al territori.

Entenem que existeixi interès amb acollir aquest 
esdeveniment a Catalunya per diferents raons; 
econòmiques, polítiques, esportives, de promoció 
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turística, etc., que proporcionin beneficis que justifi-
quin els inconvenients que han de patir els municipis 
afectats pel seu pas, però que en cap cas representa 
un benefici significatiu per l’activitat econòmica  al 
municipi de Mont-ral. Per una banda, els nostres res-
taurants tenen un aforament limitat que sovint es 
cobreix amb els clients que regularment fan ús del 
servei. I cal dir que, malauradament, i donat l’escàs 
cens de població que té el nostre municipi, tampoc 
tenim tants serveis que puguin gaudir d’aquests 
beneficis.

Es pot invocar la solidaritat del municipi de Mont-
ral, per col·laborar a què aquest esdeveniment con-
tinuï fent-se a Catalunya, com hem fet molts anys. 
Nosaltres voldríem també percebre per part de 
l’Administració de la Generalitat d’una certa sensi-
bilitat, no tracte de favor, que ens ajudés a resoldre 
algunes de les grans mancances que amb el capítol 
de serveis bàsics encara té aquest municipi. Aquesta 
és la raó per la que el nostre consistori en el ple del 
dia 25 de febrer de 2006 va acordar per unanimitat 
no concedir el permís al pas del Rally.

Ens agradaria que en properes edicions la posició 
del consistori sigui una altre, almenys aquest és el 
nostre desig.

Ben cordialment. 
El vostre batlle
Pere Venrell  i Mestrich
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Pluviometria al nucli de 
Farena
La pluviometría recollida en el nucli 
de Farena durant els passats mesos 
ha estat la següent:

Donació de parcel·la rústica 
al nucli de Farena

L’Ajuntament de Mont-ral, després 
d’haver portat a terme els tràmits 
corresponents i haver obtingut la cor-
responent autorització del Departa-
ment d’Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya, va signar en data 4 de 
gener de 2006 davant del Notari En-
rique Beltran Ruiz, l’escriptura públi-
ca de donació per part de la senyora 
Carme Amat Ventura en favor de 
l’Ajuntament de Mont-ral de la par-
cel.la rústica número 64 del polígon 
1 del nucli de Farena.
L’Ajuntament de Mont-ral té la inten-
ció futura de condicionar  i instal.lar 
en aquesta parcel.la una petita zona 
d’esbarjo pels habitants i visitants del 
nucli de Farena per tal de què es pu-
gui gaudir de la mateixa.

L’Ajuntament de Mont-ral, en execució de la recomanació formulada 
per la Direcció General D’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat 
de Catalunya, ha realitzat una franja de seguretat al voltant del nucli de 
Farena per tal de prevenir incendis forestals.

Aquesta franja de protecció està localitzada en la part sud del nucli 
de Farena, on existia una continuïtat amb massa forestal composa-
da d’alzines i pins amb un sotabosc molt desenvolupat. Aquest tipus 
d’estructura forestal es caracteritzava per una important continuïtat 
vertical dels combustibles en cas de foc i la capacitat de generar front 
de flames de molt alta intensitat.

Així mateix, aquesta actuació va resultar beneficiada per un ajut 
econòmic atorgat per la Direcció General del Medi Natural del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i va 
ser executada per l’empresa Forest-Camp Serveis a la Natura.

Franja de protecció al nucli de Farena

En el primer trimestre d’aquest any, l’Ajuntament de Mont-ral ha portat 
a terme a través de l’empresa Agroserveis AIS, S.L. els treballs correspo-
nents a la delimitació i alineació dels carrers del municipi de Mont-ral 
davant de les peticions de diversos veïns. Aquesta delimitació dels car-
rers ha de servir per a les actuacions que s’hauran d’executar en el futur 
en el nostre municipi. 

Aquests treballs han consistit en la col.locació de diverses estaques en 
els diferents carrers del municipi que delimiten a banda i banda els car-
rers del municipi. 

Delimitació dels carrers de Mont-Ral Mes

Des
Gen
Feb
Mar

Dies de pluja

2
10
3
4

Total litres/m2

8,65
130,10
30,00
9,75

Amb la finalitat de la prevenció d’incendis forestals en el municipi 
de Mont-ral, la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la 
Generalitat de Catalunya ha portat a terme durant el primer trimestre 
d’aquest any, tot un seguit de cremes controlades al voltant del nucli 
antic de Mont-ral.

Cremes controlades al voltant del nucli 
antic de Mont-Ral
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Com cada any, l’Ajuntament de Mont-ral ha establert el calendari de 
pagament dels tributs i de la resta d’ingressos de dret públic per a 
l’exercici 2006, la gestió del cobrament dels quals està delegada a BASE- 
Gestió d’Ingressos Locals.

En aquest sentit, l’esmentat calendari ha quedat distribuït de la següent 
manera pel que respecta al termini de pagament en voluntària:

Calendari del contribuent per a 
l’exercici 2006

CONCEPTE

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre béns immobles urbans

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre activitats econòmiques

Taxa de recollida d’escombraries

Taxa de suminstrament d’aigua

PERÍODE

31-03-2006 / 31-05-2006

28-04-2006 / 28-06-2006

28-04-2006 / 28-06-2006

28-07-2006 / 29-09-2006

1er trimestre: 28-04-2006 / 28-06-2006

2on trimestre: 28-07-2006 / 29-09-2006

3er trimestre: 27-10-2006 / 29-12-2006

4rt trimestre: 30-01-2007 / 30-03-2007

1er trimestre: 28-04-2006 / 28-06-2006

2on trimestre: 28-07-2006 / 29-09-2006

3er trimestre: 27-10-2006 / 29-12-2006

4rt trimestre: 30-01-2007 / 30-03-2007

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 10:00 a 14:00 hores i 
de 16:30 a 19:30 hores
- Dissabtes, de 10:00 a 14:00 hores

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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Resum dels extractes dels acords dels plens del 
primer trimestre de 2006

PLE ORDINARI DE DATA 14 DE GENER DE 2006.

Es varen adoptar els següents acords:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària 
de data 15 d’octubre de 2005.

2.- Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia seg-
üents referents a la concessió de lllicències d’obres:

- Decret d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2005, 

de concessió de llicència al senyor Javier Reparaz An-

tolin, per a realitzar la impermeabilització de la teu-

lada del Mas de Fonoll de la partida de la Cadeneta.

- Decret d’Alcaldia de data 11 de gener de 2006, de 

concessió de llicència al senyor Jorge Garcia Jimenez 

per a realitzar la construcció d’un habitatge unifamil-

iar aïllat a la parcel.la del Carrer Esparnallat, número 

6, de Mont-ral.

- Decret d’Alcaldia de data 11 de gener de 2006, de 

concessió de llicència al senyor Antoni Huber Com-

pany per a realitzar obres interiors a l’immoble del 

Carrer Major, número 10, del nucli de Farena.

3.- Es va adoptar l’acord d’aprovació inicial del pro-
jecte d’obres de la pavimentació dels carrers de 
l’Aixàviga.

4.- Es va adoptar l’acord d’aprovació inicial del pres-
supost municipal corresponent a l’exercici 2006  
amb un import que ascendeix pel que respecta a in-
gressos i despeses a 930.187,93 euros.

5.- Es va aprovar definitivament la revisió del pro-
jecte d’obra de l’arranjament de l’Església Sant Pere 

ad Vincula de Mont-ral.

6.- Es va acordar l’acceptació de la subvenció atorga-
da per la Diputació de Tarragona en el marc de pro-
grama ARTIC per a la formació i migració de dades 
de la comptabilitat municipal.

7.- Es va aprovar l’addenda de la modificació del con-
veni entre l’Ajuntament de Mont-ral i el Departament 
de Política Territorial per l’obra de l’arranjament de 
l’Església Sant Pere ad Vincula de Mont-ral.

8. Es va aprovar la modificació de la proposta refer-
ent a la col.laboració de l’Ajuntament de Mont-ral 
amb l’Oficina Comarcal de la Creu Roja Espanyola de 
l’Alt Camp per a l’adquisició d’una ambulància.

9.-Es va aprovar el projecte d’ampliació de la plaça 
mirador de davant de l’Ajuntament de Mont-ral.

PLE ORDINARI DE DATA 25 DE FEBRER DE 2006.

Es varen adoptar els següents acords:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària 
de data 14 de gener de 2006.

2.- Es va donar compte del Decret d’Alcaldia de 
data 17 de gener de 2006, de concessió de llicèn-
cia al senyor Daniel Garcia Gaitán per a realitzar una 
reforma i ampliació de l’habitatge del Carrer Julivert, 
número 1, del municipi de Mont-ral.

3.- Es va adoptar l’acord d’aprovació inicial del plec 
de clàusules administratives particulars que ha de 
regir la contractació de l’obra de renovació de la 
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xarxa d’aigua del nucli de Farena.

4.- Es va adoptar l’acord d’aprovació definitiva del 
pressupost municipal corresponent a l’exercici 2006.

5.- Es va adoptar l’acord d’aprovació inicial del plec 
de clàusules administratives particulars que ha de 
regir la contractació de l’obra de la primera fase de 
l’arranjament de l’Església Sant Pere ad Vincula de 
Mont-ral.

6.- Es va adoptar l’acord d’acollir-se a les bases 
reguladores per a subvencionar l’execució d’obres 
d’instal.lació per al subministrament d’energia elèc-
trica en el medi rural (PERC-2006) per tal de poder 
optar a una subvenció pel projecte d’electrificació 
rural dels masos del nucli de Cabrera.

7.- Es va adoptar l’acord d’acollir-se a les bases regu-
ladores per a subvencionar l’arranjament i millora 
de camins municipals de la comarca de l’Alt Camp, 
presentant una sol.licitud d’ajut econòmic per a la 
primera fase de l’arranjament del Camí Reial.

8. Es va adoptar un acord per a trametre’l al RACC 
Automòbil Club, a la Delegació del Govern de la Gen-
eralitat a Tarragona i al Cos de Mossos d’Esquadra 
davant de la petició d’autorització de pas del 42 
RallyRACC Catalunya- Costa Daurada, comunicant a 
aquestes institucions i entitats que l’Ajuntament de 
Mont-ral no autoritzava el pas de l’esmentat Rally 
pel municipi.

PLE ORDINARI DE DATA 29 DE MARÇ DE 2006.

Es varen adoptar els següents acords:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària 
de data 25 de febrer de 2006.

2.- Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia seg-
üents referents a la concessió de llicències d’obres:

- Decret d’Alcaldia de data 25 de febrer de 2006, de 

concessió de llicència a la senyora Josefa Bardin, per 

a realitzar un repàs general de les parets per a reparar 

humitats, tapant esquerdes i arrebossar parets de 

l’immoble del Carrer de l’Era del nucli de Farena.

- Decret d’Alcaldia de data 15 de març de 2006, de 

concessió de llicència al senyor Josep Guerrero Arnedo 

per a realitzar un repàs general de les teules aixec-

ades pel vent de l’immoble del nucli de l’Aixàviga.

- Decret d’Alcaldia de data 15 de març de 2006, de 

concessió de llicència a la senyora Nathalie Mallol 

Muller per a realitzar la substitució de dos cabirons 

i un repàs de zona afectada en l’immoble del Carrer 

Major del nucli de Farena.

3.- Es va adoptar l’acord d’aprovació definitiva del 
projecte d’obres de la pavimentació dels carrers del 
nucli de l’Aixàviga.

4.- Es va adoptar l’acord d’aprovació de la relació de 
béns i drets afectats per ocupació temporal i servitud 
de pas en relació a l’obra de la primera fase de la 
construcció de la xarxa de clavegueram de Mont-ral.

5.- Es va donar lectura i suport a un escrit tramès per 
l’Agrupació de Municipis de les Muntanyes de Prades 
per tal de què sigui signat per tot el conjunt d’alcaldes 
que formen part de l’esmentada Agrupació i en el 
que es deixa constància i es posa de manifest de la 
preocupació regnant en el si de l’Agrupació envers 
a com s’està duent a terme el procés de creació del 
Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
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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

Associacions

Associació de Veïns del Poble de Mont-Ral
Associació de Veïns de Farena del Brugent
Associació de Veïns de les Muntanyes de Prades
Societat de Caçadors Brugent
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