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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 
 
18 de desembre de 2019 

Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament d’Elx 
Hora d’inici: 10.32  hores 
Hora de finalització: 11.50 hores 
 
Persones assistents: 
Sr. Carlos González Serna, alcalde d’Elx 

Sra. Purificación Vives Pérez, regidora de Polítiques de Majors 
Sr. Pedro Martínez Ferrández, president honorífic del Consell Municipal de Persones Majors 
Sra. María Dolores Irles Oliver, cap de gestió de la Regidoria de Polítiques de Majors i 
secretària del Consell 
 
Sra. Aurora Martínez Mirete, vocal del Grup Municipal Partit Socialista 
 Sra. Elena Bonet Mancheño, vocal del Grup Municipal Partit Popular 
Sra. M. Dolores Llaguno Salvador, vocal del Grup Municipal Ciutadans 
Sr. Andrés Fco. Gandolfo Rodríguez, vocal del Grup Municipal VOX 
Sra. M. Dolores Serna, anterior vocal del Grup Municipal Partit Popular 
Sra. Eva M. Crisol, anterior Vocal del Grup Municipal de Ciutadans 
Representant Grup Municipal Compromís 
Vocalia 3a Edat AV Barri Obrer d’Altabix 
Vocalia 3a Edat AV Carrús Est 
Vocalia 3a Edat AV Centre-Avinguda País Valencià 
Club Sènior Universitat Miguel Hernández d’Elx 
Assoc. d’Antics/igues Alumnes del Col·legi Santa Maria d’Elx 
Vocalia 3a Edat AV El Toscar i carrers adjacents 
AV Partida Altabix La Gàl·lia 
Vocalia 3a Edat  AV la Lloma de Sant Pere 
Vocalia 3a Edat AV Barri La Sabatillera 
Vocalia 3a Edat AV La Baia- Asprella 
Vocalia 3a Edat AV Partida de Carrús Nord-Camí del Pantà 
Vocalia 3a Edat Pla de Sant Josep-Canal 
Vocalia 3a Edat  AV Habitatges Socials del Polígon Palmerars 
Vocalia Associació Cultural 3a Edat Polivalent de Carrús 
Jubilats i Pensionistes del PSOE 
Vocalia 3a Edat AV  Raval Nou 
Vocalia 3a Edat AV Sant Antoni 
Vocalia 3a Edat  AV Sant Crispí 
Assoc. Alumnes Majors Universitat ELX (UMH) 
Assoc. d’Oci i Cultura d’Adults Victòria Kent 
UDP As. Jubilats i Pensionistes Il·licitans 
 
Comença la reunió a les 10.32 hores amb el repartiment als representants de majors de la 
felicitació nadalenca, de part de la Regidoria de Polítiques de Majors. 
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ORDRE DEL DIA. - 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR, SI ESCAU 
Com amb anterioritat, s'ha facilitat esborrany de l'acta de la sessió anterior i els assistents han 
tingut oportunitat de llegir-la, es pregunta per part de la secretària del Consell, si existeix alguna 
modificació o puntualització a fer sobre aquesta. Com que no existeix cap puntualització, queda 
aprovada per unanimitat tal qual. 
 
2.- INFORMACIÓ MUNICIPAL. – 
- Candidatures presentades a pròxim/a president/a d’honor del Consell Municipal de Persones 
Majors.- 
 Per data de presentació en Registre General de l’Ajuntament d’Elx (OMAC): 

- Joaquín López Compañ – AV del Raval i Federació d’AV Dama d’Elx 
- Pedro Martínez Ferrández – AV Toscar i carrers adjacents 
- Teresa Martínez Sagasta – Assoc. Cultural de 3a Edat Francesc Cantó 

Purificación Vives, regidora de P. Majors, els convida al fet que cada un d’ells es presente als 
assistents, per a reforçar la seua candidatura. 
Intervé en primer lloc Pedro Martínez. - Opina que s'han realitzat moltes coses, però que encara 
queden moltes més com són: Millorar el transport a les pedanies, ja que el col·lectiu de persones 
majors és un dels que més l'utilitza, i el tema de la soledat també cal treballar-lo. 
Teresa Martínez Sagasta té molta il·lusió pel treball que es pot realitzar des del Consell M. de 
Persones Majors i que es canalitze veritablement amb els temes propis d'aquells als quals 
representa, els majors, ja que es poden aconseguir i visibilitzar molts assumptes importants per 
a aquest col·lectiu. 
Joaquín López Compañ refereix que es presenta perquè els majors han de continuar treballant 
i construint per millorar la vida de tots en general. Fins i tot queda molta faena per fer. 
 - Valoració de l'any 2019 

Es van presentant totes les activitats que s'han realitzat durant l'any 2019 des de la Regidoria de 
Polítiques de Majors, amb comentaris puntuals sobre alguna d'aquestes, especialment les més 
importants o aquelles que han tingut una cosa ressenyable, com major afluència o èxit 
d'apreciació d'aquesta. 
En general i per a haver sigut un any de transició, ja que ha acabat una legislatura i ha donat 
principi una altra, es valora molt positivament, ja que s'ha vist que s'ha avançat. Amb tot i com 
ha de ser, Purificació Vives, que és la regidora entrant, vol millorar alguna de les coses existents, 
mantindre les que han funcionat bé des de fa anys, i per descomptat oferir noves accions de 
treball i activitats. 
 
3- PRECS I SUGGERIMENTS 
S'adverteix en primer moment, per part de Puri que, per favor, les intervencions se cenyisquen 
a temes de majors. Els altres temes, de la naturalesa que siga, estarà encantada d'atendre'ls, 
però fora del Consell. Això es planteja així per a no desviar l'atenció dels temes que realment 
s'han de treballar en aquest Consell i donar a les persones majors i els seus arguments tota la 
importància que requereixen, sense perdre temps en uns altres i fer el Consell excessivament 
llarg. 
Pedro Martínez per part seua, demana que es respecte el torn de paraula que es facilita, ja que 
moltes vegades es produeixen diversos alhora i no és fàcil donar-los. No vol que ningú es 
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moleste, i no obstant això que tots els que vulguen puguen prendre la paraula i comunicar allò 
que pretenen. 
 
 José Gracia García. - Repr. d'AV. Portes Encarnades -  Filet de Fora 
Dona el bon dia a tots els assistents en primer i lloc i comenta que, com en totes les reunions 
diu, en la seua zona no s'ha fet res de res per part de l'Ajuntament, ni de majors i de la resta que 
ha demanat la seua associació, sobretot el tema de la seua seu. 
Puri li contesta que ell bé sap que això no és així, tal qual ho està expressant, ja que sap que 
s'està treballant en això des de diferents regidories, i li recorda el que ha dit al principi d'aquesta 
reunió, que, per favor, se centre en temes de persones majors. 
 
 Tomás Mora. - Repr. AV Pla Sant Josep 

Parla del Protocol de Ciutats Amigables amb les Persones Majors i de no repetir la creació de 
"Grups Focals", ja que, en la Regidoria de Mobilitat, se n'estan creant uns molt similars als que 
s'haurien de configurar des del projecte de majors. Argumenta que les diverses regidories 
haurien d'estar molt més coordinades i treballar amb transversalitat aprofitant dades i esforços 
de les unes i de les altres. 
Puri, en contestar-li, li dona la raó, però també li comenta que cal ser realistes i encara que en 
alguns casos sí que s'ha aconseguit poder treballar d'aquest forma, és realment difícil, ja que 
moltes de les vegades es perd més temps i esforç tractant de coordinar i que les dades 
obtingudes realment aprofiten per a tots els implicats que realitzant cadascú la part que 
realment li és pròpia. 
També Tomás Mora comenta que les noves rampes que s'estan realitzant en el vessant del 
Vinalopó, no poden ser aprofitades per les persones majors i persones amb discapacitat, ja que 
són molt acusades, amb un ferm per a trepitjar molt inestable i sense agafadors. Se'ls ha indicat 
a aquests  que les estan realitzant, però no han fet cas. 
La representant de VOX, Aurora Rodríguez, intervé per a comentar que presentaran una moció 
perquè es consulte, com en aquest cas, a les associacions o persones més afectades i 
coneixedores dels temes perquè les obres o accions es realitzen tan bé com siga possible. 
 
 Mariano- Repr. AV Palmerars 
Comenta que s'han presentat molts escrits a Obres, Parcs i Jardins i demana que un tècnic visite 
el barri, ja que al Parc 1r de Maig-Plaça de la Dona hi ha molt per a arreglar i ningú en fa cas. 
Puri respon que ho traslladarà a Héctor, que és el regidor responsable d'aquestes actuacions, 
però que passe una còpia a la Regidoria de Polítiques de Majors per a interessar-se 
expressament en el tema que està demanant. 
Recorda una altra vegada el que s'ha comentat al principi d'aquesta sessió, que encara que 
s'atendran tots els temes que es comenten, prega per favor que per part dels representants que 
intervenen que se cenyisquen a temes d'aquest Consell. 
 
 María Peña.- Repr. AV Altabix 

En el Centre Social d'Altabix, sobretot a la sala on es reuneixen els majors, s'està demanant des 
de fa temps que es pinte i s'endrece, ja que fa molt temps que no s'ha fet res i està en bastant 
mal estat. També es demana que es netege més sovint i, sobretot, els banys, ja que s'utilitza 
molt, amb molt de trànsit de persones i la neteja que es realitza actualment és insuficient. 
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Hort ecològic, del barri.- Demanen que es pode les palmeres, sobretot les més baixes, ja que les 
branques molesten al pas per les senderes. Està molt deixat en aquest sentit, així com amb els 
dàtils caiguts, que no es recullen i poden produir caigudes. 
Puri explica que aquest tema no és que estiga oblidat per part de l'Ajuntament, que fins i tot ha 
eixit en premsa que per a poder atendre a totes les demandes del Palmerar s'ha hagut de 
recórrer a treballs d'empreses externes, ja que la plantilla actual de jardiners/palmerers té 
sobrecàrrega de treball. De totes maneres, passarem nota per si es pot avançar alguna cosa. 
María dona les gràcies, ja que encara que falten moltes coses en el nostre municipi, també cal 
reconéixer que hi ha molta oferta gratuïta des de l'Ajuntament i per a les persones majors, cosa 
que no ocorre així, en municipis dels nostres voltants. 
 
 José Martínez. - A. Cultural Victòria Kent 
Comenta que el taller de Ioga té llista d'espera, mentre que uns altres no es completen. Demana 
que es reorganitzen, perquè s'aprofiten millor i més gent puga gaudir-ne. 
Puri li comenta que passarem el tema, ja que aquests tallers, encara que en la seua majoria 
atenen persones majors, són de Benestar Social. Se'ls passarà el tema per si poden solucionar o 
millorar aquest aspecte. 
 
 M. Dolores Llaguno.- Repr. Ciutadans 
Proposa crear una xarxa veïnal, o cens per a tindre coneixement de les persones del municipi en 
risc de vulnerabilitat o soledat extrema. 
Se li comenta que si es té la idea de realitzar almenys l'estudi previ per a veure quin tipus de 
projecte s'adaptaria millor al nostre municipi en aquest sentit. 
La representant de VOX, al seu torn, dona la idea, ja que és sanitària de professió (metge), de 
veure una col·laboració entre Seguretat Social i Ajuntament, ja que cada metge als pacients que 
té assignats porten un seguiment. (S'absenta després d'aquesta intervenció, per motius d'horari 
de treball, precisament) – 11.42 hores 
(També s'absenta el representant de Sant Antoni). 
 
Aquesta és l'última intervenció, des de la taula, Pedro Martínez desitja Bones festes a tots. 
Puri també per a acomiadar l'últim Consell de l'any 2019, dona unes paraules en què desitja 
bones festes i començament d'any. 
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