
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA CALA ROVELLADA 

 

A Colera, el dia 22 d’agost de 2015, a les 18,00 hores en primera convocatòria i a les 18:15 

hores en segona convocatòria, es reuneixen en sessió ordinària els socis de l’Associació de 

Propietaris de la Cala Rovellada a les dependències de l’Ajuntament de Colera. 

 

La convocatòria ha estat enviada  per e-mail als socis i també en BANS/Cartells posats a la Cala. 

 Assisteixen un total de 12 socis. El  Sr. Jordi Bernardo ha delegat el seu vot, i el Sr. Miquel 

Desoi s’ha excusat. 

 

Presideix l’Assemblea la presidenta Sra. Anna Pibernat, el tresorer Sr. Joan Massegur i la 

secretària Sra. Fina Vila.  

 

Després d’unes breus paraules de salutació, la presidenta declara oberta l’assemblea. 

1 - Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea de l’any 2014 

L’acta és aprovada pels assistents. 

2 - Informe de la presidenta: 

Polígons: Tal com va expressar fa 2 anys en Miquel Desoi sobre la voluntat de no haver 

d’utilitzar més els nombres dels polígons, per poc encara no ho podem fer i de moment no es 

pot fer la liquidació definitiva del projecte de Reparcel·lació, malgrat que tots hem rebut una 

devolució. 

Escales: Us podem facilitar la resposta de la petició que vàrem fer a l’Alcalde, on ens explica 

que va tornar a sol·licitar-ho a costes i, de nou, hi ha una resposta negativa, igual que el 

muntatge per guardar caiacs, però l’Ajuntament ens ha comunicat que durant la temporada 

baixa, desprès de l’estiu, la brigada ho arreglarà amb sauló compactat i travesses. 

Escombraries: Sobre aquest tema dir que la recollida ha estat diària i, per tant, és una millora. 

Revolt perillós: També vàrem demanar la prohibició d’aparcar amb mesures tipus pals al revolt 

del final de l’estació, vora de les cases blanques, i això també s’ha fet. 

Gats: Sobre aquest tema sembla que hi ha hagut alguna actuació, malgrat que encara n’hi ha 

força. 

Neteja del camí de ronda: l’any passat també vàrem parlar del camí de ronda i de la demanda 

que es va fer a Costes i ja s’ha començat. 

3 - Sobre altres qüestions que es  van demanar, com ara posar un rètol de perill d’esllavissades 

al penya-segat de la platja, es va fer la sol·licitud , però no hi ha hagut resposta per part de 

costes, tampoc no han col·locat el rètol del passatge de l'illa que va desaparèixer i tampoc no 

s’ha resolt el tema d'aparcament del carrer Llebeig ni les pilones. 

L’Ajuntament, aquest any ha fet una neteja general dels terrenys municipals de tota la 

urbanització, i també d’alguns embornals…(pinassa i herbes), quedant pendent de neteja la 

part de sota la riera prop de la platja. 



4- Estat de comptes: el tresorer Joan Massegur informa de l’estat de comptes a 22/08/2015 

 

ESTAT DE COMPTES DE L'ASSOCIACIÓ CALA ROVELLADA 

22/08/2015 

 

Concepte Entrades Sortides SALDO € 

Saldo 23/08/2014   7.250,83 

Quotes 2015  2.560,00  2.560,00 

Quotes impagades  80,00 80,00 

Quotes recobrades 

Despeses bancàries  

 Administració i Manteniment Compte  48,20 -48,20 

 Gestió Cobrament Quotes 87,43 -87,43 

 Gestió Quotes Impagades  15,10 -15,10 

 Altres Comissions Bancàries  1,00 -1,00 

 

Festa Cala Rovellada 

 Sopar 2015 1.143,00 1.672,20 -529,20 

  Festa Mainada 2015   107,60 -107,60 

 

Altres Despeses 

 Lloguer Sala Assemblea  35,00 -35,00 

 Taxes Generalitat de Catalunya  20,00 -20,00 

   3.703,00 2.066,53 

Saldo a 22/08/2015   8.887,30 

 

 

Altes Socis: 

Baixes Socis:  1 

 

Colera, 22 d'Agost 2015                                                                                              

 

Un cop comentats els conceptes més generals, l’assemblea dóna per aprovats els comptes. 



5- Propostes: Insistir als veïns en el tema d’aparcar en un sol costat, sobretot al revolt de Can 

Serra, i també incidir en no aparcar en tota la Rambla Tramuntana. Amb això podrem 

reprendre la possibilitat de plantar unes quantes moreres per poder fer ombra i que els cotxes 

aparquin en el seu lloc, és a dir al pàrquing. 

 

Comunicar-vos que es va comunicar a l’Ajuntament que érem coneixedors que hi ha veïns que 

encara no s’han connectat al clavegueram i que, per tant, els hi obligués. De moment ho vàrem 

fer de paraula, però ara ho farem per escrit amb còpia a l’ACA. 

6- Torn obert de paraules 

Que es demani a l’Ajuntament com està el nou tram del camí de ronda i que es faci un mirador 

entre Can Baus i Can Vila. 

S'insisteix a poder fer un lloc per lligar els caiacs. 

Es demana que no es retiri l’escala de l’embarcador fins al mes d’octubre, però aquesta escala 

no és de l’Ajuntament sinó  que ens informen que és privada. 

7- Falta un vocal a la Junta. S'hi va oferir  la Maria Vila i s'ha acceptat. 

  

I sense cap més assumpte per tractar es dóna per acabada l’assemblea a les  19,45 hores 

 

 La presidenta La secretària 

 Anna Pibernat i Tornabell Fina Vila Corominas 


