
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA - PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 27 – GUÍAS CON BOYAS Y SOPORTE A LA CALA MISTERI  

Entitat/Individual INDIVIDUAL  

Ubicació MIAMI PLATJA – CALA MISTERI 

Valoració econòmica proposada  - 

Impacte/Objectiu MOBILITAT REDUÏDA/ GENT GRAN 

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Con las inclemencias climáticas de los últimos años, la morfologia de la costa ha cambiado. En las cales se han 

creado importantes escalones que dificultan la entrada al agua. Las persones mayores o con movilidad diversa 

precisan de ayuda de otros bañistas que los asistan. Por ello, solicito que en la Cala Misteri coloquen guías con 

boyas para agarrarse y superar el profundo escalón para salir. 

 RESOLUCIÓ 
ACCEPTADA ☒                  DENEGADA ☐    PENDENT ☐ 
Acceptada amb modificacions ☐            Denegada per repetició ☐ 

 COMPLIMENT DE CRITERIS DEL REGLAMENT 
☒ Legal  
☒ Competència municipal 
☒Concreta i avaluable econòmicament 
☒ Inversió 
☒ Viable tècnicament  
☒ No planteja accions insostenibles 
☒ No planteja accions d’exclusió social 
☒ Interès general 
☒No sobrepassa els límits econòmics  

 VALORACIÓ TÈCNICA 
La Comissió Tècnica determina que aquesta proposta és acceptada, ja que compleix amb els criteris i requisits del 
Reglament de Pressupostos participatius. 
Les platges del municipi i de tot el litoral en general, han patit i estan patint molts canvis geogràfics, i cada vegada 
més sovint, els forts temporals, afecten als serveis que hi ha ubicats a la línia de la sorra de la platja i per aquest 
motiu, es fa necessari qüestionar i avaluar tècnicament i pressupostàriament la possible continuïtat d’algunes de les 
instal·lacions, degut a la inestabilitat de la primera línia costanera. 
La proposta d’una línia de boies, com a línia de vida, no garantitza l’òptim servei per a les PMR, només s’utilitza com 
a línia de vida per accedir a una instal·lació mar endins. Es proposa un passamà. 
La instal·lació d’un passamà a la Cala Misteri seria una important actuació per a millorar l’accessibilitat a la zona de 
bany a les PMR. Tanmateix, des dels Serveis Tècnics Municipals, no s’estima oportú instal·lar aquesta facilitat 
únicament en aquest emplaçament, tenint present que la platja amb més ocupació i més capacitat de càrrega, a la 
vegada, que ofereix tots els serveis d’adaptabilitat per a les PMR és la Platja Cristall. Per tant, la proposta 
d’implantació, hauria d’anar paral·lelament a les dues platges. 
Caldrà introduir la proposta al Pla d’Usos dels Serveis de Temporada 2024 (tràmit octubre 2023), per a poder rebre 
la resolució d’autorització per a la instal·lació de l’equipament sol·licitat. 

- Passamans amb potes de tipus H desmuntables. Tram de 5 metres. Platja Cristall i Cala Misteri. 
 
COST APROXIMAT: 12.500 € (pressupost proposat per la Comissió Tècnica) 
TÍTOL PROPOSAT: PASSAMANS PER FACILITAR L’ACCÉS A LA PLATJA 


