
FILTRACIÓ
ONTINYENT PARTICIPA
2023

NÚMERO CODI PROPOSTA

1 6/2023 Repoblar les muntanyes i crear més zones verdes.
2 09/2023+10/2023+11/2023+

+13/2023+22/2023+
23/2023+54/2023

Programació jove amb discomòbils.

3 12/2023 Millores d'obra en el 'Camí Fondo'.
4 15/2023 Contenidors per a emmagatzemar material 

al Pump Track.
5 20/2023 Projecte per a reestructurar el Camí de l'Alba.
6 27/2023+72/2023+

104/2023
Ampliació de les parades d'OntiBici-E.

7 29/2023 Ampliació de les taules de pícnic als parcs.
8 33/2023 Augmentar la quantitat de càmeres de seguretat.
9 38/2023+76/2023 Remodelació de la pista de futbet del Poliesportiu.

10 41/2023+151/2023+
189/2023

Arreglar el rocòdrom del Poliesportiu.

11 53/2023 Campanya de conscienciació 
per a la reducció de cremes.

12 68/2023 Subvencionar la compra de trituradores.
13 69/2023+77/2023 Adequació de l’aparcament del trinquet de Gomis.
14 85/2023 Més arbres en l’aparcament de Sant Rafel.
15 87/2023 Recuperació i posada en valor de la senda de la 

Font de la Puríssima.
16 88/2023 Repoblament muntanyes del terme.
17 96/2023+101/2023

+102/2023+103/2023
Substitució de les llums del carrer per 

leds de baix consum.
18 96/2023+101/2023

+102/2023+103/2023
Eliminar els ressalts col·locats per als 

cotxes en les calçades.
19 108/2023 Instal·lació d’il·luminació en l’assagador 

de la Font Freda.
20 112/2023 Sala de reunions i audiovisual per al 

Club Deportivo Ontinyent.
21 113/2023 Millora energètica en el camp de futbol 

de la Puríssima.
22 114/2023 Millora dels carrils bici de la ciutat.
23 115/2023 Més jocs infantils per als parcs.
24 116/2023 Obres de reparació i millora en l'ermita 

de Sant Esteve.



25 121/2023 Millora i ampliació de les pistes esportives del 
parc Pere IV.

26 123/2023 Recuperar el camí de l'Assagador en el 
camí de la Farola.

27 124/2023 Més zones verdes als carrers i més bancs i 
seients per al veïnat.

28 132/2023 Millores al barri de Sant Rafel 
(Canvi de llum al Parc de Sant Rafel, instal·lació 

d'una tirolina  al parc i de gronxadors per 
a xiquets amb diversitat funcional).

29 135/2023 Adquisició del solar adjacent de l'edifici 
de la Policia Local.

30 136/2023 Millora de l'enllumenat en 
l'avinguda Albaida.

31 137/2023 Adquirir les cases que es troben 
enfront del MAOVA.

32 139/2023 Instal·lació de llums per a millorar estèticament 
l'entrada nord d'Ontinyent.

33 142/2023 Restauració de la Font de Sant Antoni.
34 144/2023 Millora de la seguretat viària 

de les Avingudes.
35 146/2023 Arreglar el pont de ferro situat dalt 

de la via del tren.
36 147/2023 Menys contaminació sonora.
37 156/2023 Construcció d'una coberta per a la 

pista de tir amb arc.
38 160/2023 Skate Park per al barri de Sant Rafel.
39 161/2023 Equip de digitalització per a l'Arxiu 

Municipal d'Ontinyent.
40 165/2023 Adquisició dels terrenys per on passa la senda 

de la Font del Terròs a la font de la Puríssima.
41 168/2023 Plantar arbrat perquè separe l'aparcament de 

Benarrai del CEIP Carmelo Ripoll.
42 177/2023 Millora de l'enllumenat del parc Ausiàs March.
43 179/2023 Més papereres.
44 180/2023+181/2023 Marcador electrònic per al trinquet municipal.
45 182/2023 Proteccions en elements estructurals i aïllaments 

acústics i impacte al pavelló Europa.
46 185/2023 Millora de la megafonia del pavelló municipal.
47 193/2023 Reorganització de la distribució de les 

pistes de bàsquet en el pavelló municipal.


