Associació de Propietaris Cala Rovellada
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 2018
DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA CALA ROVELLADA
A Colera, el dia 18 d’agost de 2018, a les 19,00 hores , es reuneixen en sessió ordinària els socis
de l’Associació de Propietaris de la Cala Rovellada al pati del Srs. Bover-Pibernat de la cala.
La convocatòria ha estat enviada per e-mail als 54 socis i també en BANS/Cartells posats a la
Cala. Assisteixen un total de 20 socis. Es varen donar d’alta 5 socis
Presideix l’Assemblea la Sra. Anna Pibernat, presidenta, 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 2017.
L’acta és aprovada per unanimitat dels assistents.
2- Informe de la presidenta:
Explicació de la Reunió mantinguda amb l’Alcalde el mes d’agost del 2018 on es varen tractar
els següents temes:
Sol·licitud al Sr. Alcalde per demanar a RENFE de posar una tanca al c/ Ponent al costat
de les vies.
Pilona al c/ Llebeig per facilitar l’entrada al carrer.
Sol·licitada una barana de Inoxidable entre les escales i la platja de la cala per facilitar
l’entrada a la gent gran a l’aigua.
Es demanada la reposició de rètols del passatge de l’Illa i del c/ Llebeig i es va facilitar
un llistat de llums fosos
Es torna a insistir en la neteja de rieres i embornals, atès que és una responsabilitat
compartida entre l’ajuntament i l’ ACA
Vàrem suggerir, que s’estudiï la possibilitat de posar morts fixes per les barques, a la
zona de la platja fins el rec del Gallego, per protecció de la posidònia de davant de la Cala.
Sobre les càmeres de seguretat, un dels socis que treballa en el Consell Comarcal de la
Garrotxa, va explicar que hi ha un conveni amb els Ajuntaments, a veure si a Colera ho pogués
tenir.
3- Estat de comptes: el tresorer Joan Massegur informa de l’estat de comptes a juliol del 2018.
Un cop comentats els conceptes més generals, l’assemblea dóna per aprovats els mateixos.
A precs i preguntes dels assistents a l’Assemblea:

Es va comentar que les cases blanques Eivissenques encara no estaven connectades a la xarxa
general de clavegueram. Es comunicarà a l’ajuntament per tal de que gestionin l’obligació a
fer-ho.
En referència al Camí de Ronda es va comentar la possibilitat de restaurar la Font Rovellada i
que l’obre executada s’hauria d’haver fet amb supressió de barreres arquitectòniques.
I sense cap més assumpte per tractar es dóna per acabada l’assemblea a les 20 hores
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