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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 
 
Dimarts, 28 de febrer de 2017 
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament d’Elx 
Hora d’inici: 10:30 hores 
Hora d’acabament: 12:20 hores  
 
Persones assistents: 
 
Sr. Carlos Sánchez Heras, President Delegat del Consell i Regidor de Polítiques de Persones 
Majors 
Sr. Pedro Martínez Ferrández, President Honorífic del Consell Municipal de Persones Majors 
Sr. Felip Sánchez Gamero, Regidor del Grup Municipal Compromís; C. de Participació 
Ciutadana, Associacionisme, Participació i Òrgans municipals. 
Sra. Maria Dolores Serna Serrano, Regidora del Grup Municipal Partit Popular 
Sra. Eva Maria Crisol Arjona, Regidora del Grup Municipal Ciudadanos 
Sra. Esther Díez Valero, Regidora del Grup Municipal Compromís; C. Comunicació, 
Transparència, Responsabilitat Social i Mobilitat Urbana. 
Sra. Maria Dolores Irles Oliver, Cap de Gestió de la Regidoria de Polítiques de Majors i 
Secretària del Consell. 
AFRARTEE, Assoc. Familiars, Residents i Amics de la Residència de Tercera Edat d’Elx 
Club de Pensionistes i Jubilats de l’Altet 
Vocal Tercera Edat AVV Les Baies-Asprella 
Sindicat de Jubilats i Pensionistes CCOO 
CEAM Elx  
Jubilats i Pensionistes Il·licitans UDP 
La Marina, Comissió Tercera Edat 
Vocal Tercera Edat AVV La Vallverda Unida 
Vocal Tercera Edat AVV Les Baies-Asprella 
Vocal Tercera Edat AVV Centre Avinguda País Valencià 
Vocal Tercera Edat AVV Partida Rural de Altabix 
Vocal Tercera Edat AVV Daimés-el Derramador “La Riuà” 
Vocal Tercera Edat AVV Barri Obrer d’Altabix 
Vocal Tercera Edat AVV Filet de Fora i Portes Encarnades 
Vocal Tercera Edat AVV Centre Social Perleta - Maitino 
Assoc .de Antics/gues Alumnes del Col·legi Santa Maria d’Elx 
Jubilats i Pensionistes Il·licitans UDP 
Vocal Tercera Edat AVV Lloma de Sant Pere 
Vocal Tercera Edat AVV Partida  Rural de Altabix 
Vocal Tercera Edat AVV Partida de Carrús Nord-Camí del Pantà 
Vocal Tercera Edat AVV Poeta Miguel Hernández 
Vocal Tercera Edat AVV Poeta Rafael Alberti 
Vocal Tercera Edat Pla de Sant Josep-Canal 
Assoc. Tercera Edat Centre Social Plaça Barcelona i Carrers Adjacents 
Vocal Associació Cultural Tercera Edat Polivalent de Carrús 
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Vocal Tercera Edat AVV  El Raval Nou 
Vocal Tercera Edat AVV Sant Antoni 
Vocal Tercera Edat  AVV Sant Crispí 
Club Sènior Universitat Miguel Hernández d’Elx 
Assoc. Alumnes, Antics Alumnes i Amics de les Aules Universitàries d’Experiència de la U.M.H. 
d’Elx. 
PSOE, Partit Socialista 
Sagrat Cor de Jesús Grup de Majors 
SUPPO- ONCE 
Vocal Tercera Edat Raval Nou 
Club Social Jubilats i Pensionistes de Torrellano 
Vocal Tercera Edat AVV ell Toscar i carrers adjacents  
Assoc. d’Oci i Cultura d’Adults V. Kent 
Associació de Viudes d’Elx 
Vocal Tercera Edat AVV  La Zapatillera. 
 
Han excusat la seua no assistència al Consell, les persones representants de:  

 Assoc. VV. Poeta Miguel Hernández 
 Assoc. VV. La Riuà, per tindre hospital (igual aplega) 
 Ens comuniquen per escrit canvi en la representació (suplent) de l’Assoc. de 

Veïns Barri Obrer de Altabix, s’incorpora la Sra. Maria Peña Sánchez. 
 
 
Obri el Consell del dia de hui, 28 de febrer de 2017, a les 10.30h el regidor Sr. Carlos Sánchez 
Heras, donant el bon dia i agraint l’assistència dels presents. A continuació demana disculpes 
pel canvi de dates i explica la raó de tal canvi. 
 
 
ORDE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Ans de donar per aprovada l’acta anterior, la Sra. Dolores Irles aclarix que en esta acta no 
apareixia l’Assoc. Alumnes, Antics Alumnes i Amics de les Aules Universitàries d’Experiència de 
la U.M.H. d’Elx. Que les Assoc  de Pepe Gracia és la de Filet de fora i Portes Encarnades i que 
Felip Sánchez és Regidor del Grup Compromís i no d’E.U. 
La Sra. Mª Dolores Irles, com a secretària del Consell, pregunta si tots estan d’acord a aprovar 
l’acta de la sessió anterior.  No hi ha cap objecció i queda aprovada. 
 
 
2.-INFORMACIÓ MUNICIPAL. 
  
El Regidor Carlos Sánchez pren la paraula i demana un minut de silenci per Francisco Serralta i 
el pare de la regidora del Grup Popular Loli Serna, morts recentment.  
Carlos Sánchez també comenta que sobre les onze s’incorporarà al Consell la regidora de 
Mobilitat Urbana, Esther Díez, a fi de respondre a peticions o qüestions que són de la seua 
competència: parades d’autobús, línies… 
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Demana que s’adherisca  més gent al projecte i recorda les huit àrees o grups focals de treball 

que hi ha: 

- Espais a l’aire lliure i edificis 

- Transporta 

- Vivenda 

- Respecte i inclusió social 

- Participació Social 

- Comunicació i informació 

- Ocupació i participació ciutadana 

- Servicis Socials i Salut. 

Respecte a l’àrea de “Respecte i inclusió social”, es pretén dur a terme intercanvis amb 

alumnes de col·legis, si bé les activitats estan per confirmar, per a l’abril o maig.    

EN DEFINITIVA amb este projecte es pretén  UNA MILLORA DE LA CIUTAT PER A LES 

PERSONES MAJORS. 

 

Continua el Regidor informant d’altres activitats o projectes que es desplegaran des de la 

Regidoria de Persones Majors: 

 CURSOS D’INFORMÀTICA: El 20 de febrer han tornat a començar estos cursos. 

S’ampliarà l’oferta  amb la intenció d’acabar amb la llista d’espera. 

 FACEBOOK: S’ha publicat el facebook de la Regidoria, on s’arrepleguen fotos, vídeos, 

opinions, peticions… 

Lola Irles aclarix que ara està dins de Benestar Social però que s’espera traure’l ja i que 

siga propi de la Regidoria. 

 SÚPER XEF SÈNIOR: En l’última setmana de març se celebrarà el  I CONCURS SUPERXEF 

SÈNIOR. Carlos explica la seua dinàmica, requisits, dates, lloc, inscripció, premis, 

col·laboradors, proveïdors, jurat… i informa que si hi haguera més de 60 peticions es 

procediria a un sorteig i els que es quedaren fora, entrarien en un futur concurs. 

El Regidor anima a participar; Creu que és important posar en valor esta franja d’edat 

ja que els “majors” fa molt de temps que estan en la cuinA i no es deu perdre esta 

“saviesa”. ES TRACAT DE TRANSMETRE ELS NOTRES COSTUMS I REALÇAR ESTA DIETA. 
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A continuació es produïx un torn de preguntes relatiu al concurs: 

-José Valero-Sindicato de Jubilats i Pensionistes C.C.O.O 

Pregunta què es farà amb el menjar quan se n’acabe l’elaboració. 

El Regidor respon que el plat és per a dos racions i que en principi s’havia pensat en Cáritas. 

 

-Miguelina-Afrartee. 

Parla de recuperar plats de la nostra regió i si es podrà demanar ingredients que estiguen 

prèviament congelats. 

 

Altres persones intervenen i pregunten sobre la possibilitat de fer plats d’altres zones. 

Carlos Sánchez respon que d’allò que es tracta és de posar en valor plats que se solen fer en 

casa. Per altra banda, subratlla que no hi deu haver problema per a aconseguir els diferents 

ingredients que siguen necessaris. 

 

-Juli Azorín-Associació de Viudes d’Elx. 

Pregunta per la possible dificultat en l’elaboració del plat en el temps establit. 

Carlos respon que el plat ha d’ajustar-se a les condicions previstes en les bases. 

 

A continuació sorgixen algunes peticions com: 

- Fer una recopilació de totes les receptes que es presenten perquè no es perden. 

-Potenciar productes il·licitans. 

El regidor comenta que queda obert ja que hi ha molta població de majors que no és nascuda 

a Elx. 

Pedro Martínez respon a José Valero que com el plat és para dos persones, no creu 

convenient dur el sobrant a ningú; seria possible si les racions foren majors. 

-Si es quedarà curt amb dos racions. 

Respon Pedro que el Jurado no menjarà, que prendrà una xicoteta porció per a tastar. 
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-Que hi haja dos premis diferents: l’un referent a la cuina local i l’altre d’altres províncies, 

comunitats… 

Carlos Sánchez respon que es pren en compte per a successius concursos per tal com les 

bases ja estan redactades i aprovades per la J.G.L; S’intentarà millorar en las pròximes 

edicions. 

 

-Gabriela Grau-Vocal Tercera Edat AVV Centre-Avinguda País Valencià. 

Creu que està molt bé tal i com estan elaborades les bases del concurs. 

 

Continua Carlos Sánchez amb altres propostes: 

 Xarrades sobre “Seguretat per a Persones Majors” impartides  per la Guàrdia Civil. 

Poden passar per la Regidoria de Persones Majors i es faran els divendres, dissabtes i 

diumenges. 

 Convenis amb: U.M.H 

                           UNED 

                              

 

Carlos Sánchez passa la paraula a la regidora de Mobilitat Urbana, Esther Díez; Com a 

responsable d’autobusos, informa que s’ha intentat recollir les principals peticions d’este 

Consell de Majors. Exposa les possibles modificacions de la línia R2, la que va al Cementeri 

Nou i explica els canvis que patirien respecte a dies, recorregut, freqüència…Es passen 

fotocòpies als membres del Consell: plànols, horaris… 

Ho ha presentat en el Consell de Majors per arreplegar opinions ans de la seua aprovació 

definitiva. 

Carlos Sánchez informa que en el Ple anterior a este Consell s’aprovà una moció del Grup 

Ilicitanos per a implantar un sistema d’audició en el Gran Teatre, per la qual cosa s’aprofitarà 

per que també es pose en els Cines Odeón. 

 

 

-Concha-Club Sènior U.M.H d’Elx 
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Comenta que es tinguen en compte les persones amb mobilitat reduïda a l’hora d’accedir, per 

exemple al Gran Teatre, i que puguen fer-ho de forma més directa sense estar fent cua durant 

tant de temps. 

 

A continuació es recullen una sèrie de preguntes sobre el servici d’autobús: 

 

-Juli Azorín-Associació de Viudes d’Elx. 

Pregunta sobre la freqüència i nombre d’autobusos. Li pareixen molts en certes línies mentre 

que en altres pocs. 

Li respon el representant de l’empresa d’autobusos, que es pretenen cobrir  les franges 

horàries que més se solen utilitzar. Valoraran la quantitat quan es veja la demanda. 

 

-Gabriela Grau- Vocal Tercera Edat AVV Centre-Avinguda País Valencià. 

Pregunta sobre el recorregut de l’autobús que va a la Penya de les Àguiles i una parada en 

concret. 

Esther Díez, regidora de Mobilitat, respon que amb la remodelació creu que es donarà més 

servici a més persones. 

 

-José Gracia- Vocal Tercera Edat AVV Filet de Fora i Portes Encarnades. 

Parla del recorregut de la línia J i que la parada es modificarà a fi que quede més prop de 

l’hospital. 

Se li respon que s’està analitzant totes estes peticions per a introduir xicotetes modificacions 

en distintes línies. 

 

-Tomás Mora-Vocal Tercera Edat Pla de Sant Josep-Canal. 

Comenta que en el seu barri residix una població molt major, per la qual cosa s’havia demanat  

línia per a eixa zona i no n’hi ha. 

Respon la regidora de Mobilitat Esther Díez  que està pendent una segona fase de la 

reestructuració de diferents línies. Pregunta si hi ha alguna pregunta més sobre la proposta de 

la línia R2 i Cementeri per a tancar este punt. 
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A continuació exposa alguns objectius, com reforços i ampliacions (línia L/k), que es duran a 

terme enguany o principi del pròxim, ja que es necessita un autobús més amb la consegüent 

despesa (200.000€ aprox.) 

 

-Torrellano Baix 

Comenta que no hi ha transport urbà i hi ha població major que no conduïx. 

Esther Díez respon que en este aspecte, les pedanies fins ara han sigut competència de la 

Generalitat; s’espera la concessió per la seua part d’este servici per a poder gestionar-lo des 

de l’Ajuntament. Quant s’obtinga esta concessió es presentarà a les pedanies.  

 

-Suppo-Once 

Demana que en els autobusos s’anuncien les parades per veu i comenta que l’aplicació de 

mòbil no és útil per a les persones majors, ja que el seu col·lectiu l’utilitza poc. 

La regidora Esther Díez diu que s’ha començat amb la sonorització de la marquesina de 

l’hospital. 

El representant de l’empresa d’autobusos pren la paraula i afig que es tracta de treballar en 
una eina útil per a este col·lectiu (en el termini de tres mesos); Diu que és un procés costós i 
que serà factible quan s’haja de modificar el sistema de so. Amb l’actual no és possible i per 
això es decidix per les marquesines. 
Es comenta que  la marquesina de Jorge Juan ja està en funcionament, amb l’inconvenient 
que quan hi ha molt de trànsit no se sent bé. 
 
Torna a prendre la paraula el representant de Suppo-Once. Diu que seria positiu que 
funcionara també en la passarel·la; Que no és pràctica l’aplicació de mòbil i torna a insistir en 
la sonorització dels autobusos. 
Esther Díez respon que l’aplicació sí és positiva i que pot explicar com funciona. 
S’anota la possibilitat d’implantar dos comandaments de freqüència diferents en els semàfors. 
 
-Ascensión Castellón-Assoc. Alumnes, Antics Alumnes i Amics de les Aules Universitàries 
d’Experiència de la U.M.H d’Elx. 
Pregunta pel recorregut de l’aeroport. 
Se li respon que queda recollit perquè l’exemple entra dins de la reestructuració de les línies 
de pedanies. 
 
-Juli-Assoc Viudes d’Elx- 
Diu que s’ha de posar en valor els servicis que tenim, ja que no els apreciem prou. 
 
Respecte a la Línia R3, es parla d’ampliar recorregut, horaris o que el transbordament siga en 
el mateix lloc però amb menor recorregut 

mailto:mayores@ayto-elche.es


 

AJUNTAMENT D’ELX, Regidoria de Polítiques de Majors. C/ Ànimes, 1. 03202 Elx. Tlf. 96 665 82 63.  mayores@ayto-elche.es 

 

Els canvis en la Línia R2/ Cementeri entraran en vigor després de Sant Josep. 
 
TOTES LES PETICIONS ES TINDRAN EN COMPTE EN LA PRÒXIMA REMODELACIÓ O DISSENY A 
L’HORA DE PROJECTAR NOVES LÍNIES A FI DE POTENCIAR EL SERVICI.  
PER ALTRA BANDA, EL CONSELL M. DE MAJORS ES MOSTRA FAVORABLE A LES DISTINTES 
MODIFICACIONS QUE HA EXPOSAT LA REGIDORA DE MOBILITAT ESTHER DÍEZ. 
 
-Ana Mª Martínez- Club Sènior Universitat Miguel Hernández d’Elx 
Es queixa dels sons dels telèfons mòbils i recorda que cal apagar-los quan s’acudix al Consell. 
 
 
 
3.-PRECS I PREGUNTES 
 
-Loli-Vocal Tercera Edat AVV. Lloma de Sant Pere. 
Comenta que a Torrellano Baix hi ha camins en molt mal estat i plens de clots per la qual cosa 
quan plou hi ha veïns que no poden eixir de casa. 
 
-Gabriela Grau-Vocal Tercera Edat AVV Centre-Avinguda País Valencià. 
Proposa que en el projecte de Ciutats Amigables hi haja un dia lúdic per a “Iaios i Néts “. 
També pregunta on s’arrepleguen les bosses per a deposicions de gossos. 
Demana utilitzar millor els recursos del servici d’autobusos perquè moltes voltes estan buits o 
quasi, compartir recursos perquè hi haja menys cotxes, així com vivendes ja que les persones 
estarien acompanyades i això suposaria compartir també despeses. 
 
-Tomás Mora-Vocal Tercera Edat Pla de Sant Josep-Canal. 
Pregunta per què no hi ha un Defensor del Major i un representant de majors en el Consell de 
Discapacitat. 
Demana també conéixer també quines persones s’han apuntat al projecte de  Ciutats 
Amigables. 
Suggerix revisar les persones que estan en actiu en el Consell M. Persones Majors i conéixer 
els estatuts d’estos Consells (també el de Discapacitat) 
Insistix que açò és un Consell de Majors i que les propostes que es presenten siguen pròpies 
d’ell. 
 
-José Valero-Vocal Tercera Edat AVV El Toscar i Carrers Adjacents. 
Comenta que darrere de les Escoles Infantils D. Honorio i D. Crispín hi ha un tram amb molts 
de clots i també molt de trànsit. Entén que seria interessant asfaltar-lo. 
 
-Maria Peña-Vocal Tercera Edat AVV Barri Obrer d’Altabix. 
Demana que es pose un pas de zebra a l’altura de l’avinguda d’Alacant-25 
Que la biblioteca d’Altabix tinga el mateix horari que les altres de la resta de la ciutat. 
 
-Encarna Alvarado-Vocal Tercera Edat AVV Les Baies-Asprella 
Demana que l’horari dels taxis de pedanies no siga el mateix que el dels autobusos. 
Esther Díez li respon que s’ha de complementar els horaris entre taxi i autobús i li dóna la raó. 
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Amb este últim tema el President H. del Consell, Sr. Pedro Martínez Ferrández, dóna les 
gràcies per l’assistència i s’alça la sessió a les 12.20h. 
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