
PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2021 

PROPOSTA CONCURS D’IDEES PER PLANIFICAR I ORDENAR LA ZONA 

D’EQUIPAMENTS D’ES PORRASSAR 

 

Actualment les instal·lacions esportives d’Es Porrassar ocupen una superfície 

d’uns 15.500m2. 

Aferrat a aquest equipament, a la seva vessant sud, hi ha sòl vacant de 

propietat municipal qualificat com a equipament d’uns 11.200 m2 i un qualificat 

com a parc verd d’uns 8.300 m2. El que fa un total de 19.500 m2 vacants per 

poder-hi fer equipaments municipals. 

Es proposa fer un concurs públic d’idees per tal d’ordenar i planificar aquest 

espai segons les necessitats del poble a 20 anys vista. 

El quarter de la Guàrdia Civil, que és de propietat municipal, de 1.400 m2 de 

superfície, si es troba adient, també podria entrar a formar part d’aquest concurs 

d’idees. Si fos així, l’Ajuntament disposaria de 21.000 m2 de terreny vacant per 

poder ubicar-hi els equipament que trobàs necessaris. 

L’Ajuntament hauria de dir als participants d’aquest concurs les necessitats del 

municipi a 20 anys vista perquè aquests ho puguin reflectir als seus projectes. 

A mode d’exemple aquestes necessitats podrien ser: 

• Graderies cobertes pel camp de futbol 

• Vestuaris nous en nombre suficients 

• Bar/restaurant en condicions 

• Magatzem, oficines, sales de reunions. 

• Banys públics adaptats 

• Auditori (podria ser al quarter de la Guàrdia Civil aferrat al Casal) 

• Quarter nou per la Guàrdia Civil i la Policia Local 

• Pavelló de dimensions reglamentàries 

• Camp de futbol 7 

• Pistes de pàdel 

• Gimnàs 

• Oficines municipals 

• Energies renovables 

• Zona verda 

• Plaça 

• Aparcaments 

• Accés des de el nou aparcament de la variant 

•  ... 

•  ... 

Un cop fet el concurs, totes i cada una de les propostes recollides al projecte 

guanyador, es podrien anar realitzant per fases segons les necessitats més 

urgents, la disponibilitat pressupostària i la disposició de subvencions. 

El dotació econòmica d’aquest concurs podria ser d’uns 10.000€ 



 




