ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA CALA 2017

A Colera, el dia 19 d’agost de 2017, a les 19,00 hores , 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 15 socis.
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 2016. L’acta és aprovada pels
assistents.
2- Informe de la presidenta:
Explicació de la Reunió mantinguda amb l’Alcalde el mes d’ Abril del 2017 on es varen tractar
els següents temes:
La quantitat de mosques i vespes que provocava l’aigua de la dutxa al quedar estancada.
L’Alcalde va suggerir estudiar el canvi de lloc.
Sobre Camí de Ronda: sembla que està aprovat la segona part i molt apunt de tirar endavant
però va en fons Europeus i això vol dir no tenir data fixa.
Escombraries: Sobre la freqüència de recollida de les deixalles vàrem constatar que el
problema estava resolt, han de passar diàriament durant el període d’estiu.
Es torna a suggerir la necessitat d’evitar aparcar just a la corba can Batxilleria : proposta de fer
una ratlla groga..
Sobre els embornals i reparació, ens va explicar que s’havia canviat les tapes trencades i en
relació a les herbes que hi creixien s’estudiava de fer-ho amb vinagres, cosa que era més barat.
Asfaltar el tall que falta de carretera fins arribar al túnel a la NII, no es pot tocar ja que no
pertany al Municipi, però que quan es treguin pedres de la riera intentarà posar-les en l’esglaó
d’accés a la Cala.
S’ha condicionat el pàrquing del Passeig Tramuntana: han posat pedres per fer entrada i
sortida,
També es va netejar les rieres, però cal incidir en el camí de dalt (darrera Can Fulcarà)

Sobre la devolució dels diners de les obres del Polígon V, estàvem a punt de rebre la
diferencia.
Hauríem d’haver cobrat per voltants estiu el percentatge restant de les obres d’urbanització, ja
que s’havia executat les dos cases que quedaven per pagar
Gats: Sobre aquest tema sembla que hi ha hagut alguna actuació, donat que era molt car han
estat estudiant la manera de poder-los esterilitzar.
3- Estat de comptes: el tresorer Joan Massegur informa de l’estat de comptes a juliol del 2017

Un cop comentats els conceptes més generals, l’assemblea dóna per aprovats els comptes.
4- Propostes:
Cal renovar la Junta.
Sol·licitar una Signatura digital a nom de l’ Associació a fi de poder fer els tràmits a tots
els organismes, es obligatori .
Renovació del Registres d Entitats de la Generalitat com Associació.
Es proposa, per millorar la seguretat de la Urbanització, demanar pressupost per
instal·lar dues càmeres de vídeo-vigilància (una a cada extrem ) a una empresa de seguretat, el
Sr Miquel Desoi demanarà les particularitats, avantatges i inconvenients de la instal·lació , així
la despesa que representaria.

5- Torn obert de paraules
Revisar els llums que estan fosos a la zona de darrera Can Guanter.
Reclamar el rètol del passatge de la illa
Es proposa posar rètols per advertir el perill de mainada a la carreta, a les zones: corba de la
casa de la punta, corba de Can Vila, Corba de la Font Rovellada .
Es proposa demanar la col·locació de boies de la platja fins el “rec del Gallego” per evitar
l’arrencament de la posidònia.
Insistir en sortir del port fins les boies vermella i verda a rem

6.- Queda configurada la nova junta amb:
Anna Pibernat i Tornabell, presidenta,
Miquel Desoi Guitart, vicepresident
Fina Vila Coromines, secretaria
Joan Massegur i Rabasseda, Tresorer
Vocal 1: Isabel vidal Diaz
Vocal 2 Elisenda Mateu
Vocal 3: Gemma Serra
Vocal 4: Sònia Badia
Vocal 5: Mariona Vila

La Junta dóna les gràcies a les noves persones que han volgut formar part i renovar la Junta
I sense cap més assumpte per tractar es dóna per acabada l’assemblea a les 20 hores
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