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Benvolguts veïns  

De nou ens posem en contacte en vosaltres i donat que continuem amb 

inestabilitat degut el Còvid-19, creiem que no es oportú fer assemblea ni festa a 

la Cala.  

Es per això que hem pensat fer una comunicació- resum de les activitats més 

importants que s’ha fet durant aquest any,  juntament amb els comptes actuals 

de l’ Associació. Aquest comunicat substituirà l’ Assemblea.  

1.- REUNIÓ AMB L’EXCEL·LENTÍSSIM SR. ALCALDE en data 31 de març 

de 2021 

Els temes tractats varen ser:  

. ACCES A LA PLATJA: La necessitat d’ insistir a Costes habilitar les baixades 

a la platja per les dues escales (passatge olivera i passatge de l’illa). PENDENT 

agost 2021  

. CAMARES DE GRAVACIÓ: ens va parlar que el juny hi hauria les càmeres de 

gravació o vigilància de matricules a l’ entrada i sortida del poble. Sobre aquest 

cal insistir de comunicar els incidents i / o robatoris a la Policia i també a l’ 

Alcaldia per poder tenir nombre suficient d’ incidents per sol·licitar més 

seguretat. FET agost 2021 

. RENFE – ADIF : cal tornar-li a demanar per part de l’Associació la tanca del 

carrer Ponent del costat de les vies del tren per evitar accidents i també 

robatoris. SOL.LICITUD FORMAL FETA agost 2021. 

. VIGILANT DE NIT ens va informar que durant l’estiu  hi hauria un vigilant amb 

furgoneta per fer rondes per tot el terme municipal. FET agost 2021 

. NETEJA DE TERRENYS PRIVATS: ens va comunicar que s’ha requerit la 

neteja d’ alguns terrenys als seus propietaris.  PENDENT DE CONFIRMACIÓ 

agost 2021, també es va parlar sobre els .  

. ARBRES CARRETERA ROVELLADA: ens va comentar que va atendre la 

sol·licitud de no posar arbres per part del polígon 2, malgrat la demanda de 

posar-los tant per part de persones de Colera com de la Rovellada, i que 

estava molt decebut de la manera que s’havien tractat els arbres.  

  
. FIBRA OPTICA: el cablejat està passat i adjudicat a una empresa – 

JC.TECNICS (telf: 972 510 992. Email: info@jctecnics.com), es pot contactar 

per fer noves instal·lacions de la fibra. FET agost 2021 

mailto:info@jctecnics.com
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. SUBASTA PÚBLICA de parcel·la DEL C/ Gregal nº7 cantonada c/ xaloc que 

quan s’hagi venut e retornarà l’ import als propietaris del polígon 5. PENDENT 

DE CONFIRMACIÓ agost 2021 

. INFORMACIÓ GOSSOS: donades les queixes de gossos a la platja i recollida 

d’excrements, ens va  informar que: segons la ordenança municipal hi ha una 

sanció de 300 €, que comuniquéssim que Colera disposa d’una platja per 

gossos al costat del port (platja de les barques). 

2.- SOL·LICITUDS: 

. Arranjament urgent de la barana del penya-segat. FET; agost 2021 

. Col·locació d’un rètol a la corba del penya-segat per evitar aparcar-hi; posar 

rètols, així com pilones i barres per evitar el càmping de caravanes al pàrquing i 

risc d’incendi; PENDENT agost 2021. 

. Es torna a insistir en la neteja de rieres i dels punts de recollida d’aigua de 

pluja, atès que és una responsabilitat compartida entre l’ajuntament. FET agost 

2021 

3.- PRESSUPOSTOS I NOMBRE DE SOCIS:   

Nombre de socis actuals: 58  

Saldo a 31 de juliol del 2021: 8.566,59 € (adjunt estat de comptes) 

4.- NOVES RECLAMACIONS: 

. NETEJA RIERES: Tornar incidir en la neteja profunda amb crema controlada, 

si cal, de les rieres.  

. LLUMS: Intentar substituir, quan s’espatllin, els llums baixos del polígon 4 per 

evitar enlluernaments a la nit.  

. MORTS / BOIES al mar: Fer sol·licitud a Costas del Estado per tal de poder 

posar boies per amarrar les barques en direcció del Rec del Gallego amb la 

finalitat d’afavorir el creixement del fons marí i evitar la destrucció de la 

posidònia.  

. EMBARCADOR: insistir amb la voluntat de que l’ajuntament ens ajudi a que 

costes accepti l’arranjament del embarcador. 

5. Altres:   

Com ja sabeu, donada la dificultat per accedir a l’aigua d’algunes persones, l’ 

Associació vàrem considerar comprar una escala per facilitar l’entrada des de 



COMUNICAT RESUM ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL  DE 

L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA CALA ROVELLADA. 2021 

 

l ‘embarcador. En aquest moment està en reparació, esperem poder-la restituir 

tant aviat com sia possible.   

 
6. SITUACIÓ DE L’ ASSOCICACIÓ :  

Tal com us vàrem comunicar l’any passat en data de Gener del 2021 va 

caducar la junta i el març del 2021el registre d’associacions de la Generalitat de 

Catalunya. 

Cal plantejar el futur de l Associació de Propietaris com a tal. Donat que no 

hem pogut fer la reunió de manera presencial proposem, de manera 

excepcional, que la junta prorrogui el seu mandat per un any més per manca de 

candidats i que al termini d’aquest, si tampoc es pot fer la renovació, es 

plantejaria la dissolució de l’associació. 

6.- PREGUNTES I SUGGERIMENTS:   

Donem fins el dia 30 de setembre per rebre els vostres suggeriments, 

esmenes, aclariments i / o comentaris per tancar l’acta.  

 

La Rovellada , 21 d’agost de 2021. 

 

La presidenta                        La secretària                  El Tresorer 

Anna Pibernat i Tornabell     Fina Vila Corominas       Joan Massegur Rabaseda 


