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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 
 
Dimarts, 13 de desembre de 2016 
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament d’Elx 
Hora d’inici: 10:30 hores 
Hora d’acabament: 12:00 hores 
 
Persones assistents: 
 
 Sr. Carlos González Serna 
 Sr. Carlos Sánchez Heras, President Delegat del Consell i Regidor de Polítiques de Majors 
Sr. Pedro Martínez Ferrández, President Honorífic del Consell Municipal de Persones Majors 
 Sr. Felip Sánchez Gamero, Regidor del Grup Municipal Compromís 
 Sra. María Dolores Serna Serrano, Regidora del Grup Municipal Partit Popular 
 Sra. Eva María Crisol Arjona, Regidora del Grup Municipal Ciudadanos 
 Sra. María Dolores Irles Oliver, Cap de Gestió de la Regidoria de Polítiques de Majors i 
Secretària del Consell. 
AFRARTEE, Assoc. de Familiars, residents i amics de la residència de la Tercera Edat d’Elx 
Club de Pensionistes i Jubilats de l’Altet 
Vocal Tercera edat  Amacmec 
Vocal Tercera Edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Les Baies-Asprella 
Sindicat de Jubilats i Pensionistes CCOO 
CEAM Elx 
Vocal Tercera Edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Filet de Fora i Portes Encarnades 
Assoc. de Antics/gues Alumnes del Col·legi Santa Maria d’Elx 
Jubilats i Pensionistes Il·licitans UDP 
Vocal Tercera Edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Lloma de Sant Pere 
Vocal Tercera Edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Vivendes Socials del Polígon dels Palmerars 
Vocal Tercera Edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Partida de Carrús Nord-Camí del Pantà 
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 
Vocal Tercera Edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  El Raval Nou 
Vocal Tercera Edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Sant Antoni 
Vocal Tercera Edat  ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Sant Crispí 
Club Sènior Universitat Miguel Hernández d’Elx 
Assoc.  Alumnes, ex alumnes i amics de les Aules Universitaries d’ Experiència de la UMH d’ 
Elx 
PSOE, Partit Socialista 
Club Social Jubilats i Pensionistes de Torrellano 
Vocal Tercera Edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS El Toscar i carrers adjacents  
Assoc. d’Oci i Cultura d’Adults V. Kent 
Associació de Viudes d’Elx 
Vocal Tercera edat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  La Zapatillera 
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Obri el Consell del dia de hui, 13 de desembre de 2016, l’alcalde, Carlos González Serna, que saluda, 
reconeix, agraïx i valora el treball realitzat que ha sigut molt fructífera, desitja unes molt bones i 
agradables festes. 
Continua el regidor  Carlos Sánchez Heras, donant el bon dia i agraint l’assistència dels presents. 
 
 
ORDE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
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, valora de forma positiva el Ple especial sobre l’Estat de la Ciutat, amb la 
representació dels majors per part de Pedro Martínez, que recopilà en la seua intervenció aquells 
punts que per les entitats del Consell li aplegaren i altres punts que es comenten durant l’any. 
Carlos Sánchez també comenta que l’esborrany del pressupost per a l’any pròxim ha quedat per a la 
seua presentació en el Ple corresponent, augmentat amb respecte a este any al voltant d’un 26% 
aproximadament, sobretot en la partida general d’Activitats para majors i en la contracta dels balls. 
Els convenis amb les Universitats UNED i UMH i l’Asil es mantenen en les mateixes quantitats. 
Per a acabar l’any, es té programat des de la regidoria una eixida al Museu de Puçol, el 21 de 
desembre a les 9’45 h., des del MAHE. Per a les places existents corresponen 4 places per associació, 
cal inscriure’s en la Regidoria i si es necessitara alguna plaça més, indiqueu-ho ja que algunes 
associacions no consumiran les seues pròpies. 
 
Passant a un altre tema, Carlos Sánchez comenta que té la intenció d’editar una revista amb 
temàtiques específiques de majors. Invita a participar de forma activa en l’elaboració del seu amb 
articles, reflexions, indicacions… Poseu-vos en contacte amb el personal de la Regidoria de Majors. 
 
S’informa que el CEAM funciona de nou. Es firmarà un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
(C. Polítiques de Majors) i l’entitat, a fi que puga obrir els caps de setmana i en època estival, així com 
per al manteniment del jardí exterior per part de l’Ajuntament. 
Ja encara sense la seua firma es té una fluida relació amb la seua direcció, col·laborant l’Ajuntament 
en l’organització de diferents accions i actes del CEAM, i es pretenen futures accions conjuntes. 
No s’abandona la idea de la petició d’un segon CEAM, i la de la Casa del Major proposada per 
membres d’este Consell. 
 
Altre tema molt important per a l’Ajuntament i sabem que per als integrants d’este Consell per les 
intervencions realitzades, és el Geriàtric d’Altabix. Informem que la Regidoria de Benestar Social (en 
concret la seua Regidora, Teresa Macià) es reuní amb personal de Conselleria. Reunió que resultà 
molt positiva per a clarificar postures: cert és que informem que l’empresa a la qual s’ha adjudicat la 
contracta no l’està incomplint, sinó que esta és molt restringida i fins la nova fase de contractació no 
es podrà fer molt, excepte que esta experiència servisca per a que no es permeta que la pròxima siga 
tan exigua i s’adeqüe molt més a les necessitats reals dels ancians residents. 
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A continuació, Carlos Sánchez fa un ràpid repàs per les accions i activitats que la Regidoria de Majors 
ha desplegat en l’any 2016:  
 

- Targeta Daurada: Noves de alta 1.455, més duplicats per pèrdua o ruptura 
- Ciutats Amigables amb les Persones Majors. Ha començat el procés d’adhesió que és molt 

complex. Es recorda als assistents que és important participar en els grups focals que ja es 
nomenaren en l’anterior consell y que només s’hi han interessat tres representacions del 
Consell. S’ha tingut una reunió amb personal de la UMH, que també participa en el projecte. 
 

Carlos Sánchez continua enumerant ràpidament totes les activitats desplegades des de la regidoria: 
els cursos de mòbils i informàtica, les diverses xarrades, les accions desplegades pels voluntaris de la 
regidoria,  el Mes del Major,…  
Així mateix, comenta que el 30 de desembre, i a petició d’un grup de persones que han demanat una 
cosa especial per al Cap d’Any, ja que per diversos motius no poden acudir a las festes de la Nit de 
Cap d’Any (és per la nit i a més cau en dissabte), es realitzarà un “tardeo especial mayores” en el C.C. 
Candalix-Bailongo, on es farà un assaig de les campanades, música, ball,…, en què s’invita tot el món 
sent l’entrada gratuïta però amb invitació, que s’arreplegarà en la Regidoria per a controlar 
l’aforament. 
 
També vol donar les gràcies a totes els participants, per les seues aportacions, col·laboració i 
participació. 
 
Ja per a l’any que ve, comenta que es continuarà amb les activitats bàsiques d’enguany. Es tornarà a 
realitzar la firma del conveni amb la UMH, en el Saló de Plens com l’any anterior, escoltant la veu 
dels majors amb les seues propostes i opinions. 
Així mateix, per a l’any 2017 es vol preparar unes Jornades de Majors Europeus: una trobada de 
majors de tota Europa, on es donarà a conéixer les diferents formes de viure l’etapa de la jubilació i 
el fet d’anar complint anys. 
 
Amb este avanç del pròxim any, cedix la paraula al Sr. Pedro Martínez, President d’Honor del Consell. 
Pedro agraïx que es confiara en ell per a representar al Consell de Majors, ja que fon un honor i una 
gran experiència. Molt laboriós és intentar concentrar en els pocs minuts disponibles totes les 
peticions que li aportaren  i el major nombre d’opinions i sentir dels majors.  
 
 
3.- PREGUNTES I SUGGERIMENTS 
 
-Associació de Veïns Altabix ¿En Cap d’Any no hi ha ball, ja que s’ha anunciat el “tardeo”? 
 Carlos Sánchez li respon que com totes els anys es realitzaran, recollint les peticions dels balls de cap 
de setmana com en anys anteriors i, a més, es farà  el Tardeo del 30 per als que no poden eixir el 31 
per la nit, i el Tortell igual. Se seguixen fent tots els balls demanats i se n’afig un. 
 
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS. Raval-Portes Encarnades, José Gracia. 
Agraí que dos coses que havia demanat s’aprovaren: l’excursió de majors i la neteja de l’hort que hi 
ha prop de l’Hotel Milenio. Falta la Convivència del Dia de la Mare de Déu en l’Hort,  que es féu fa 
huit anys i no s’ha tornat a fer. Carlos Sánchez li explica que a part de totes les peticions que 
s’arrepleguen en el Consell, no vol dir que es puguen realitzar, esta en concret no depén ni tan sols 
de l’Ajuntament, ja que eixa convivència a què es referix l’organitzà en el seu dia la Comissió de la 

mailto:mayores@ayto-elche.es


 

AJUNTAMENT D’ELX, Regidoria de Polítiques de Majors. C/ Ánimes, 1. 03202 Elx. Telèfon 96 665 82 63.  majors@ayto-Elx.es 

 

 

Vinguda de la Mare de Déu, però se’ls passarà nota que s’ha comentat en el Consell, per si ho poden 
tindre en compte. 
 
-Club Sènior UMH, Conchi. 
Diu que el seu col·lectiu realitzà una petició per a precisament anar tots junts a Puçol, i pregunta si 
podria fer-se. 
Se li explica (tant Carlos Sánchez com Lola Irles) que tenen prioritat les activitats oferides per a tot el 
col·lectiu de majors, ja que, col·lectiu a col·lectiu, com en este cas s’indica, no es té la capacitat i cal 
atendre la generalitat del conjunt de tots ells, tenint en compte, això sí, en la mesura del possible, els 
llocs suggerits com és en este cas. 
També realitza la proposta que en el any 2017, els representants en el Consell, han de traure la 
problemàtica que tenen moltes persones a Elx: tall de llum, no poder pagar la casa,…  
També demana que es comuniquen els cursos que realitza la Regidoria als grups assistents a la UMH. 
Se li contesta que tant a la UMH, com a la UNED se li comunica, ja que tenim conveni i, a més, en 
este mateix Consell, sempre es notifica amb anterioritat, inclús ans que isca al públic en general, 
recordant a tots els representants en general arran d’este tema, que són ells els que precisament 
acudixen al Consell, els que són una via d’informació per a la resta, i que part del seu treball és 
difondre les activitats que els anunciem, sent una part de la seua missió. 
 
-CC.OO, José Valero. 
Opina que es dilaten les coses en el temps, ja es demanà el sistema especial d’escolta en el Gran 
Teatre i en los cines Odeón  per a poder entendre la pel·lícula les persones amb dificultades auditives 
severes, i no s’ha fet res. 
Mª Dolores Irles, li respon que el fet que es formulen peticions en el Consell no significa que 
automàticament es concedisquen o realitzen. El Consell és una via d’expressió, i de trasllat de 
peticions com és este el cas. Des de la Regidoria de Majors s’ha traslladat la petició i s’ha parlat amb 
els tècnics de la Regidoria de Cultura que es de la qual depenen el Gran Teatre i els cines Odeón. Ens 
contesten que ho estan estudiant i veent. Els aconsellem que directament s’adrecen a ells i millor per 
escrit, així s’obrin diverses vies. 
 
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Palmerars, Josefa Coves. 
Gràcies per la neteja del barri. Ara li faria falta a la seu de l’associació una mà de pintura. Prenem 
nota, i com en el cas anterior li comuniquem que no és competència directa nostra, però que es 
trasllada. 
Explica que són un grup de veïns que estan assajant la samba gitana i la bachata per a anar al 
geriàtric d’Altabix a ballar i estar amb els majors. Ens comunicaran la data. 
 
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS Pla de Sant Josep-Canal, Tomás Mora. 
Expressa el seu malestar al funcionament que presenten els representants del consell i creu que és 
necessària una reestructuració i saber qui són els titulars i substituts. Se li indica que des de la 
regidoria s’efectua el control dels assistents al Consell i es cuida que estiguen acreditats, però 
comprenem que vol referir-se no al possible intrusisme, sinó a la falta de treball real, com s’ha posat 
de relleu en fer una crida per a formar els grups focals o de treball per a les Ciutats Amigables amb 
les Persones Majors, i s’han presentat tres de més de quaranta. 
Carlos Sánchez li reconeix que és un poc descoratjador, però que des de la Regidoria se seguirà 
insistint i treballant en el tema, encara que allò realment interessant per a tots és la participació dels 
majors, els vertaders protagonistes. S’insistirà de nou. 
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-Associació FRARTEE, Miguelina. 
Com a col·laboradora del Geriàtric d’Altabix i representant de l’associació,  diu que en les dates 
nadalenques hi ha molta activitat, però cal pensar en tot l’any. 
L’últim cap de setmana de cada mes, se celebren els aniversari de totes els que han complit anys, 
eixe també és un bon moment per a acudir i fer companyia a aquells que no la tenen. 
Ixen a vore els Betlems i hi ha molta gent amb cadires de rodes i necessiten voluntaris i així podran 
eixir més persones. Serà el dia 21 a les 11:00 hores. 
També fan falta voluntaris que acudisquen totes les setmanes unes dos hores. 
 
-Antigues Alumnes C. Sta. Maria, Josefina Romero. 
Proposa fer un projecte en comú perquè no es perden les rondalles, refranys, anècdotes o receptes 
de cuina que es recorden dels nostres majors. 
Té bona acollida entre els presents. 
 
-CEAM, Antonio Buyolo. 
Es queixa que es fan peticions i propostes i  no obtenen resultats (proposta dels cines Odeón, 
perillositat bicicletes, l’homenatge a Angulo, les voravies en mal estat, les cadires de rodes i els clots, 
el tema d’ajust de línies d’autobusos i el recorregut a l’hospital….) 
Se li recorda que en no ser temes directes de la Regidoria de Majors, els traspassa a qui correspon, 
com anteriorment s’ha explicat. I encara que se sap que alguns tarden, es van aconseguint la majoria. 
A més del fet que valorem interessants posar-los en coneixement de tots.  
 
-Felip Sánchez (Regidor Compromís) respon in situ, a alguns dels temes. Amb l’autobús de la lletra  J 
es faran modificacions per a ampliar el recorregut de la línia. Amb la contracta que hi ha actualment 
no es poden modificar, es té pendent remodelar  les línies i modificar tot el circuit urbà d’Elx, 
s’invertirà en el carril bici i vies perquè tots vagen segurs. 
 
-Club Sènior UMH, Ana María  
Demana un micròfon per a les intervencions dels representants, ja  que no se sent bé. 
Per a la pròxima reunió del Consell s’intentarà buscar-ne un, ja que directament el Saló de Plens, no 
disposa de micròfons sense fil. 
 
Ascensión Castelló, també de la UMH, demana repetir la proposta dels grups focals  i demanar a la 
gent que s’apunte a les comissions. 
Carlos Sánchez, no cal dir-ho, repetix la invitació a formar part dels grups i invita a passar per la 

Regidoria de Polítiques de Majors per tal ‘obtindre major informació a tots aquells interessats. 

-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS la Baia-Asprella, Encarnación. 
Parla de la necessitat de posar un timbre en la porta del Centre Social, ja que en ocasions amb la 
porta tancada, encara que hi ha amb gent dins, fa falta. 
Es traslladarà a Benestar Social com a responsable dels Centre Socials i a Manteniment de 
l’Ajuntament per a vore l’oportunitat de posar-lo. 
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Acabant ja el Consell, el Regidor de Majors Carlos Sánchez, vol aprofitar l’ocasió  per a desitjar unes 
Bones Festes, que es disfrute de la família i amics i a passar-ho el millor possible. 
Pedro Martínez i tota la mesa del Consell s’adherixen als bons desitjos. 
 
       BON NADAL I BON ANY 2017! 
 

 Acaba el Consell  quan són les 12’10 hores. 
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