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Tipus: Actes Plens JCF 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta ple setembre 2016 

 
 

				

  Acta del Ple de J.C.F. celebrat al Saló d’Actes de J.C.F. el dia 20 de setembre 
de 2016 a les 20.00 hores davall la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, 
assistit pel Secretari General de l’Administració Municipal Sr. Francisco Javier 
Vila Biosca, com a Secretari General el Sr. José Martínez Tormo i amb 
l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge. 

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix, de l’acta anterior 

 L’acta és aprovada per unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe de presidència 

  La presidència informa que el 6 de setembre es va celebrar una Assemblea 
extraordinària de presidents per a triar els jurats que hauran d’elegir les Corts  
d’Honor i les Falleres Majors de València. Actualment s’estan desenrotllant 
diferents proves amb les candidates. 

  L’acte per a l’elecció de candidates a Falleres Majors de València del 2017 es 
realitzarà al pavelló Municipal de la Font de Sant Lluís el dia 24 de setembre de 
2016 a les 20.00 hores. Enguany l’acte començarà una hora abans. 

  El Ple i l’Assemblea Extraordinària per a l’elecció de la Fallera Major i la 
Fallera Major Infantil de València es realitzarà el dilluns 10 d’octubre a 
l’Hemicicle Municipal. La proclamació serà l’11 d’octubre en el mateix lloc. 

  El sopar de comiat de les actuals Falleres Majors serà el 7 d’octubre, a les 
21.00 hores, al restaurant “La Ferradura”. Els membres de Junta Central 
Fallera estan convidats i els acompanyants hauran de pagar el 50% del sopar 
(18 euros). 

  Amb la intenció de potenciar les iniciatives solidàries des de Junta Central 
Fallera, l’àrea Ciutadana assumirà la coordinació de totes les iniciatives. 
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  Després de la proclamació de les Falleres Majors de València està prevista 
una reunió amb tota la directiva extensa. 

  El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García informa al voltant de l’acte d’elecció de candidates 
a Falleres Majors de València que se celebrarà el 24 de setembre. Exposa que 
per primera vegada les delegacions de Festejos i Infantils han triat l’espectacle 
entre les tres propostes presentades. Ha sigut seleccionada l’empresa “ITV 
Producciones” i el títol serà: “Patrimoni”. Estarà format per tres actuacions 
dedicades al patrimoni: jardí de flors, homenatge als artistes fallers i 
reconeixement del patrimoni, la literatura i els cadafals. Els presentadors de 
l’acte seran els periodistes Vicent Juan i Eva Altaver (antics presentadors 
d’informatius de RTVV). 

  L’acte per a fer el rècord de paelles cuinades titulat “Comboi de festa” es 
realitzarà el 2 d’octubre. Vol superar-ne les 3.000 racions. El 19 de setembre 
se’n va realitzar una reunió preparatòria. Informa que cal difondre 
l’esdeveniment perquè continue la inscripció. Fins al 25 de setembre es poden 
apuntar exclusivament els fallers. Des d’eixe dia podran continuar fent-ho però 
s’obrirà també la inscripció a les persones no falleres i s’ubicaran al costat 
d’estes. Cal voluntariat faller per a ajudar a la realització de l’acte des del 
divendres 30 de setembre al 2 d’octubre en quatre torns que s’establiran. La 
paella que es cuinarà tindrà 42 cm i estarà gravada amb unes paraules que 
indicarà que s’ha dedicat per a eixe acte. El repartiment d’ingredients eixe dia 
es farà a les 12.30 hores i s’iniciaran a cuinar a les 15.00 hores 

 

TERCER PUNT: Falles de nova creació: aprovació si és procedent 

  La delegació d’Incidències proposa l’aprovació de l’exp. 43-2016/2017 

(comissió fallera Montesa-Dr. Marañón) i la no aprovació de l’exp. 50-

2016/2017 (comissió fallera Camí de Vera-Dr.García Brustenga). La proposta 

és aprovada per unanimitat. La presidència felicita la nova comissió 

autoritzada. 

QUART PUNT: Informe de delegacions 

  La delegació de Festejos informa que s’ha fet el sorteig del concurs de 
playback. La secció A s’iniciarà el 12 d’octubre i la secció B el 18 d’octubre. Les 
actuacions seran el 20 i 26 d’octubre i el 3 i 10 de novembre. Les finals es 
realitzaran el 17 i el 24 de novembre. El 15 de setembre acabà el termini per a 
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la inscripció de comissions a la Cavalcada del Ninot. N’hi ha 11 inscrites. El 30 
de setembre es dirà les 10 que en seran seleccionades. 

  La delegació d’Infantils informa que el 15 d’octubre es realitzarà la Jornada 
de Joventut a la Ciutat fallera entre les 17.00 i les 24.00 hores. El XXX 
concurs de playback es realitzarà el 22 i 29 d’octubre i el 5, 12 i 19 de 
novembre. Les finals seran el 26 de novembre i el 3 de desembre. En la 
modalitat A n’hi ha 9 participants i en la modalitat B 31. L’11 de juny es va 
celebrar a la Ciutat de les Arts i les Ciències el 46 Concurs de Dibuix de JCF 
per  a les falles infantils. 

  La delegació d’Incidències i Demarcacions proposa al Ple l’aprovació del 
reglament de Règim interior de la comissió General Llorens-Marco Merenciano. 
És aprovat per unanimitat. 

  L'àrea de Participació comunica que els cursos CRE s’han avançat a mitat 
de novembre. Els cursos de coordinació RECRE es realitzarà cada dos anys. 
Està previst tancar un programa d’activitats solidàries. Es realitzarà un 
calendari amb aquelles que realitzen les comissions.  Es posarà una bústia 
solidària perquè puguen posar-se els suggeriments d’activitats. La setmana 
pròxima es realitzarà una reunió amb les comissions de l’Agrupació de 
Russafa, l’Associació de Veïns i la policia local. Eixes reunions es faran 
posteriorment en uns altres barris. 

  La delegació d’Esports comunica que han mamprés els campionats després 
de parar-se per l’estiu. Es demana que continue promovent-se la participació 
fallera en la mitja marató per a superar el nombre de fallers i falleres de l’any 
passat.  

  La delegació de Cultura informa que el 2 de setembre començà el concurs de 
Teatre. Fins al moment han assistit 3.836 espectadors. El 28 setembre 
començarà la categoria curta A. S’ha introduït com a novetat el Carnet Teatrer. 
També es farà un taller de teatre per a 20 xiquets i xiquetes els quals s’elegiran 
entre els membres de les comissions infantils que obtingueren en l’edició 
anterior els cinc primers premis.  L’obra guanyadora del concurs de teatre 
entrarà  a formar part de la programació regular del centre cultural “La 
Rambleta”. El 20 de setembre es va sortejar les actuacions de balls de carrer. 
Hi ha 62 grups inscrits. Començaran les actuacions el 2 d’octubre. L’Escola de 
Tabal, Dolçaina i Cant d’Estil i Colla començarà el curs el 13 d’octubre. El 
termini d’inscripcions per al concurs de presentacions acaba el 30 de setembre 
a les 22.00 hores. 
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  L'àrea de Privacitat exposa que el 30 de setembre acaba el termini 
d’inscripcions per a les pròximes jornades. S’han tramitat 424 certificats de 
naturalesa sexual. Hi ha 159 comissions que encara no els tenen i el termini 
acaba el 30 de setembre. 

  La delegació de Juntes Locals exposa que el 25 de setembre es realitzarà la 
jornada d’homenatge a les Falleres Majors de la Comunitat Valenciana a 
Sueca. Es visitarà l’Ajuntament. Es realitzarà l’intercanvi de fotografies, un 
passacarrer, un homenatge al mestre Serrano i un dinar de germanor. Per 
primera vegada participa la Junta Central Fallera d’Elda. El 3 d’octubre hi 
haurà una reunió de les Juntes Locals per a organitzar un concurs de play-
backs. 

PUNT QUINT: Precs i preguntes  

  El delegat del sector de Jesús Carlos Juan Amorós pregunta per les 
carpetes relatives als contractes del cadafal, ja que s’ha inclòs un document 
per a omplir on es diu que s’ha de posar en quina categoria voldria incloure 
cada comissió a l 

es seues falles. Vol saber si és obligatori omplir-lo. La Secretaria General 
informa que en la carpeta s’han posat tres documents: la fitxa amb les dades 
de les falles, un full per a la cessió dels drets d’autor per a publicar l’esbós i 
finalment un altre on se n’ha d’incloure el valor estimatiu de la categoria en la 
qual vol incloure la comissió a les seues falles. Este últim és recomanable 
omplir-lo perquè l’Ajuntament puga fer un estudi de la previsió que 
necessitaria l’any vinent, si s’aprova una nova classificació de falles. La 
presidència afig que es va acordar la inclusió d’eixe document en l’anterior 
Assemblea de Presidents i que no compromet a res. 

  El delegat del sector de Campanar José Vicente Lahuerta Embuena 
pregunta pel cobrament de la subvenció als carrers il·luminats. La presidència 
contesta que s’ha acabat la baremació dels expedients i de seguida s’acabarà 
també la d’activitats musicals. L’objectiu és pagar a finals de mes la subvenció 
de carrers il·luminats. A principi d’octubre es vol pagar les subvencions 
concedides en virtut dels programes de germanor i d’activitats musicals. El 
delegat pregunta també si es mantindrà el sistema o es corregirà. La 
presidència expressa que es volen mantindre i si és possible augmentar-les. 
Entén que és difícil de justificar les subvencions, quan les actuacions es 
tracten de grups que formen part de les comissions, però vol intentar canviar el 
sistema. Finalment pregunta si es podrà ajudar a l’adquisició de plantes baixes 
per a casals amb l’aval per part de l’Ajuntament. La presidència li contesta que 
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tècnicament no és possible però que es vol traure un programa de subvenció 
per a la insonorització de casals. 

  El delegat de sector Pla del Reial-Benimaclet Luis Miguel Cocera Valero 
expressa la seua disconformitat amb el fet que en el sopar del 7 d’octubre de 
comiat de les Falleres Majors els acompanyants dels membres de Junta 
Central Fallera hagen de pagar el 50% del tiquet, ja que  sempre tenien 
l’entrada gratuïta el mateix que els components de Junta Central Fallera i 
perquè existix un superàvit. S’ha de tindre en compte no sols el sacrifici 
voluntariós del qui treballen en Junta Central Fallera sinó també la d’aquelles 
o aquells que mentrimentres s’encarreguen de les activitats familiars. La 
presidència li contesta que no hi ha superàvit i que tot component de Junta 
Central Fallera continuarà tenint el tiquet gratuït valorat en 36 euros i que 
suposa una despesa global aproximada de 17.000 euros. La novetat és que 
l’acompanyant paga 18 euros amb la intenció de dedicar l’estalvi d’eixa despesa 
per als components de Junta Central Fallera la setmana fallera. Finalment 
demana comprensió per eixa mida, ja que els recursos econòmics són limitats i 
cal racionalitzar-los.  

  La delegada del sector de la Saïdia Cristina Estevez Mariñas prega que 
s’agrupen els terminis per a inscripcions i lliuraments de documents en el 
Registre de Junta Central Fallera, amb la intenció d’estalviar viatges als 
representants de les comissions. 

  El delegat del sector Canyamelar–Grau-Natzaret Ramón Quevedo Alabau 
manifesta que no li sembla correcte que els acompanyats dels membres de 
Junta Central Fallera en el sopar del 7 d’octubre. 

  El delegat del sector del Pla de Reial-Benimaclet Ángel Santamaría 
Romero prega que es millore la pàgina web de Junta Central Fallera perquè no 
té una bona accessibilitat des del mòbil i perquè gran part dels directoris estan 
per actualitzar. També prega que es demanen més prompte les sol·licituds de 
permisos per als balls de Sant Joan perquè l’Ajuntament puga resoldre més 
ràpidament. Finalment expressa que els delegats dels sectors desconeixien que 
els acompanyants dels membres de Junta Central Fallera per al sopar del 7 
d’octubre han de pagar el 50% del tiquet. Enumera les conclusions de la reunió 
que va tindre la presidència amb els delegats de sector el mes de febrer i 
exposa que eixe tema no es va plantejar de manera ferma i per eixa raó 
consideraven que no anava a aplicar-se. La presidència contesta que el tema 
dels permisos per als balls de Sant Joan no són de la seua delegació tot i que 
s’interessa per eixe tema. La normativa especifica que s’han de presentar com a 
mínim un mes abans però es poden presentar també més prompte. En 
l’Assemblea ja va explicar el problema del retard d’enguany, en coincidir amb 
unes altres celebracions relacionades amb l’ocupació del domini públic. La 
primera tanda de permisos va eixir amb retard però la segona ho va fer més 
prompte.  
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La presidència també agraïx l’exercici de transparència que ha fet el delegat en 
fer públic tots els acords de la reunió que va tindre amb els delegats dels 
sectors. Pel que fa a la pàgina web comenta que s’està actualitzant. La 
Vicepresidenta 2a de les àrees de Promoció i Comunicació Montserrat Catalá 
Anglesola exposa que s’està treballant per a actualitzar el directori però que no 
poden renovar-lo fins que no l’acabe del tot la secretaria de Junta Central 
Fallera. Li prega que si té algun suggeriment o queixa relatiu a eixe tema vaja 
directament a la Delegació i no a la presidència.  
  La secretaria de la delegació de Cultura Inmaculada Mata Martínez prega 
que els ingressos que l’Ajuntament realitze a les comissions pose el concepte. 
La presidència en pren nota encara que no és fàcil de realitzar. 

   La Junta Directiva i tot el Ple fa un homenatge a Francisco Llago per la seua 
pròxima jubilació.  La presidència agraïx tot el treball realitzat i la fidelitat que 
ha mantingut. El secretari general de l’Administració Municipal Sr. Francisco 
Javier Vila Biosca també li dóna les gràcies pel bon treball realitzat com a 
treballador municipal i com a membre de la Junta Central Fallera. Francisco 
Llago agraïx el reconeixement i comunica que continuara anant per Junta 
Central Fallera, encara que estiga jubilat. Esmenta que l’entitat és sobretot 
una empresa de servicis i que els seus membres no ho han d’oblidar.  

  A les 21.30 hores es va acabar el Ple de JCF. 
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Secretario General 
 
 
 
 
 


