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Nota Informativa núm. 164/2016-17 Data: 06/12/2016         

Tipus: Actes Plens JCF 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta ple novembre 2016 

 
		Acta del Ple de J.C.F. celebrat al Saló d’Actes de J.C.F. el dia 16 de novembre 
de 2016 a les 20.00 hores davall la presidència del Sr. Pere Fuset i Tortosa, 
assistit pel Tècnic d’Administració General Sr. Vicente Revert Tapia, per 
delegació del Secretari Administratiu, com a Secretari General el Sr. José 
Martínez Tormo i amb l’assistència dels membres de JCF relacionats al marge.  

  La presidència excusa l’absència de la vicepresidenta 3a de les  àrees de 
Relacions Públiques i Juntes Locals Mercedes de la Guia Maciá per estar en un 
acte oficial acompanyant la Fallera Major de València. 

 

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

L’acta és aprovada per unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe de presidència 

 La presidència informa  que a principis de desembre es confirmarà si és 
nomenada la festa de les falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
per la UNESCO. Hi ha hagut alguna  al·legació per part de ciutadans 
valencians i des de l’Ajuntament i la Conselleria s’han realitzat els informes per 
a contestar-les. En estos moments ha passat la prova de reconeixement dels 
elements necessaris per a ser considerada la candidatura. Serà estudiat el seu 
nomenament en l’Assemblea de la UNESCO que se celebrarà a Adís Abeba des 
del 28 de novembre. Este podrà arribar des d’eixe dia fins al 2 de desembre. En 
el cas que siga nomenada, es prepararà un programa d’actes per a celebrar-ho 
a la ciutat de València el diumenge 4 de desembre. 

  El 4 de novembre el Consell Rector de la Junta Central Fallera va  aprovar el 
pressupost per a l’any 2017. Ascendix a 2.216.242,17 euros i suposa un 
increment respecte a l’altre any d’1,9%. La causa n’és l’augment d’ingressos 
per patrocinis. 
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  Les falles van estar presents a la festa de “Light Up” de Lancaster amb una 
representació de la JCF, la Fallera Major de València i l’artista faller Mario 
Gual, qui hi va plantar una falla. És la primera vegada que es va portar una 
falla al Regne Unit i l’experiència fou positiva. El cost total del viatge ha sigut 
de 2.500 euros  i ha tingut el suport econòmic de l’Agència Valenciana de 
Turisme. 

  La Junta Central Fallera va estar present a Mainz a unes jornades dedicades 
a projectes comuns europeus científics relacionats amb l’art satíric i efímer i 
per a compartir experiències. Van estar presents el President i el Secretari 
General de la JCF. 

  Es va visitar Brusel·les per a promoure la candidatura de les falles  a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La delegació va estar encapçalada per 
la Fallera Major de València i el president de la JCF. Van assistir a l’acte de 
benvinguda a les candidatures europees nomenades per la UNESCO l’any 
passat. Van haver reunions amb els eurodiputats i amb l’ambaixadora cultural 
d’Espanya a la Unió Europea Mercedes Palazón, amb  la comissaria de cultura 
Silvia Corts i amb el representant de Turispaña al Benelux Felipe Formariz 
Pombo. Van estar amb regidora de Cultura de Brusel·les. Li van proposar de 
plantar una falla en la ciutat per a l’any vinent. 

  El 2 de novembre es va celebrar una reunió de la directiva ampliada (amb 
delegats i secretaris de cada àrea) i una reunió amb els representants de les 
agrupacions i els  delegats de sector. La intenció és fer-ne una altra a finals 
d’anys per a preparar el programa faller. Es va tractar el tema dels permisos. 
S’anuncia que enguany eixe tema i el de la finestreta única que entra en vigor 
es tractarà en la xarrada informativa que se celebrarà el 21 de novembre a les 
19.00 hores al Centre Cultural “la Petxina”. 

  El calendari de reunions del mes de desembre s’avança amb motiu de les 
festes de nadal. El Ple de Junta Central Fallera serà el 13 de desembre. 
L’Assemblea de Presidents de falla es realitzarà el 20 de desembre. Es 
convidarà, com és tradició, a la Fallera Major de València  i a la seua Cort. Es 
vol realitzar el còctel de nadal al palau de l’Exposició, de la mateixa manera 
que l’any anterior. En l’Assemblea de desembre se’n donaran més detalls.  

  La presidència esmenta el tema de la moció de reprovació que es vol presentar 
a la Junta Directiva. 
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 Expressa que li va sorprendre la notícia en el viatge cap a Brusel·les. 
Manifesta que no l’entén i que considera que té una motivació extrafallera. Les 
causes que s’exposen són la normativa protocol·lària que s’ha fet firmar a la 
Fallera Major i a la seua Cort i el tema de la inclusió o no dels versos fallers del 
poeta guanyador del concurs Bernat i Baldoví de Lo Rat Penat per la creació 
del concurs de poesia festiva convocat per l’Ajuntament. Exposa que alguna de 
les comissions que han signat la moció no coneixien el text i que posteriorment 
se n’han retirat. Pel que fa al document exposa que el seu origen està en la 
normativa que s’aplica des del 2003 i al qual se li han introduït algunes 
xicotetes variants. És un document intern. Ja està en la pàgina web de JCF i 
primerament es va deixar vore als presidents amb falleres en la Cort d’Honor. 
Mai no ha passat per a l’aprovació del Ple i mai tampoc no s’ha sol·licitat que 
passara. La intenció és mostrar-lo enguany per a augmentar la transparència. 
La idea és crear una comissió per a crear una nova normativa consensuada, la 
qual cosa no s’ha fet fins ara. Pel que fa al segon tema de la reprovació, la 
inclusió dels versos dedicats a la Fallera Major en el Llibre Faller, exposa que 
s’ha decidit de mantindre’ls en el 2017 i que amb eixe objectiu es convocarà un 
concurs públic perquè qualsevol persona puga participar. La intenció és 
garantir la pluralitat. Pensa demanar-li a Lo Rat Penat que presente candidats 
per a formar part del jurat qualificador.  Com  a síntesi de les seues paraules 
exposa que considera que la reprovació és inèdita per la qual cosa moltes 
comissions es troben estafades per haver signat un document que desconeixien 
en la seua totalitat.  

  La vicepresidenta 5a de l’àrea de Cultura i Documentació Inmaculada 
Guerrero Bolinches informa sobre  la celebració de la Fira de la Literatura 
Fallera, la qual es va convocar amb l’objectiu de potenciar eixe apartat cultural 
i donar major visibilitat a les publicacions falleres. És la primera vegada que es 
convoca amb este format i ha sigut un èxit. El divendres 11 de novembre es 
van presentar les bases del concurs literari, els premis del qual s’han 
augmentat. El dissabte 12 de novembre es va realitzar la Fira del 
Col·leccionisme i es va presentar la Companyia Estable del Teatre Faller. Es 
mostra contenta pel naixement del projecte. Agraïx que s’ha fet real la Fira 
gràcies a la col·laboració de les àrees de Cultura, Arxiu i Biblioteques, les quals 
han treballat intensament.  

  El vicepresident 1r de les àrees de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García informa de les novetats del campionat de bàsquet 
3x3 al qual hi ha inscrit 22 persones. El 6 de novembre serà la fase final del 
campionat de petanca. Les semifinals del campionat de birles començaran a 
partir del 24 de novembre. S’ha obert el termini per als campionats de tenis de 
taula i futbol infantil. 
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 Hi ha 28 falles que s’han inscrit per a participar en l’animació de la marató de 
València. És un nombre més elevat que el de l’edició anterior. La Fundació 
Trinidad Alfonso agraïx la participació de les falles. L’esdeveniment esportiu 
serà cobert per diverses televisions i mitjans de comunicació estatals. Informa 
que encara hi ha temps per a la inscripció de les comissions. El 18 de 
desembre es disputarà una partida matinal de pilota valenciana als carrers de 
Cavallers i al de l’arquebisbe Mayoral. Finalment afig que Junta Central Fallera 
tindrà un estand, de la mateixa manera que el Gremi d’Artistes Fallers en el 
recinte informatiu de la Marató de València. Estarà obert des del 18 de 
novembre i comptarà amb la col·laboració dels estudiants del mòdul formatiu 
d’artista faller, els quals hi modelaran figures. 

 

TERCER PUNT: Classificació de falles 2017 

  La Secretaria General fa lectura de la classificació provisional per al concurs 
de falles del 2017. S’informa que en el primer enviament de la classificació 
provisional es va observar diverses errades que es van corregir. Eixe fet va 
suposar que es tornara a repassar i que s’observara alguna errada més que 
també es va corregir. Posteriorment se’n va fer arribar una altra amb la 
intenció que poguera aprovar-se pel Ple i  passar-la a l’Assemblea de Presidents 
per a la seua aprovació definitiva.  

   Seguidament es procedix a la lectura de la classificació provisional la qual és 
la següent: 

FALLES GRANS 

SECCIÓ – PREU MÍNIM I MÀXIM FALLES PREMI % 

Secció Especial (de 200.000 a 85.000 euros) 11 10 90 

Secció 1A (de 84.000 a 38.000 euros) 14 12 85 

Secció 1B (de 36.5000 a 20.000 euros) 16 13 80 

Secció 2A (de 19.800 a 16.500 euros) 20 15 75 

Secció 2B (de 16.500 a 15.000 euros) 20 14 70 

Secció 3A (de 15.000 a 13.700 euros) 20 13 65 

Secció 3B (de 13.500 a 12.500 euros) 20 12 60 

Secció 4A (de 12.500 a 10.900 euros) 20 11 55 

Secció 4B (de 10.900 a 10.000 euros) 20 10 50 

Secció 4C (de 10.000 a 9.000 euros) 21 9 45 

Secció 5A (de 9.000 a 8.000 euros) 22 9 40 

Secció 5B (de 8.000 a 7.000 euros) 22 9 40 

Secció 5C (de 7.000 a 6.400 euros) 22 9 40 

Secció 6A (de 6.200 a 5.800 euros) 22 9 40 
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Secció 6B (de 5.766 a 5.000 euros) 22 9 40 

Secció 6C (de 4.999,50 a 4.000 euros) 22 9 40 

Secció 7A (de 4.000 a 3.295,65 euros) 22 9 40 

Secció 7C (de 2.400 a 600 euros) 22 9 40 

Secció 7B (de 3.100 a 2.500 euros) 22 9 40 

Fora de concurs 1   

 

 

FALLES INFANTILS 

SECCIÓ – PREU MÍNIM I MÀXIM FALLES PREMI % 

Secció Especial (de 32.000 a 20.000 euros) 10 9 90 

Secció 1 (de 16.950 a 9.000 euros) 16 14 85 

Secció 2 (de 8.500 a 7.500 euros) 18 14 80 

Secció 3 (de 7.500 a 6.100 euros) 20 15 75 

Secció 4 (de 6.000 a 5.500 euros) 21 15 70 

Secció 5 (de 5.500 a 4.950 euros) 21 14 65 

Secció 6 (de 4.920 a 4.250 euros) 21 13 60 

Secció 7 (de 4.250 a 4.000 euros) 21 12 55 

Secció 8 (de 4.000 a 3.500 euros) 21 11 50 

Secció 9 (de 3.500 a 3.000 euros) 21 9 45 

Secció 10 (de 3.000 a 3.000 euros) 21 8 40 

Secció 11 (de 3.000 a 2.640 euros) 21 8 40 

Secció 12 (de 2.600 a 2.500 euros) 21 8 40 

Secció 13 (de 2.500 a 2.200 euros) 21 8 40 

Secció 14 (de 2.200 a 2.000 euros) 21 8 40 

Secció 15 (de 2.000 a 1.500,01 euros) 21 8 40 

Secció 16 (de 1.500 a 1.100 euros) 21 8 40 

Secció 17 (de 1.100 a 850 euros) 21 8 40 

Secció 18 (de 800 a 200 euros) 21 8 40 

Fora de concurs 1   

 

  La Secretaria General exposa que la classificació provisional del 2017 es basa 
en el sistema d’uns altres anys i el criteri per a la distribució són els 
pressupostos. En cas que estiguen empatats són els premis obtinguts en uns 
altres anys els que definixen l’ordenació. El pressupost per a este exercici ha 
augmentat en 50.000 euros. 
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  El delegat del sector Malva-rosa-Cabanyal-Beteró Gabriel Aranaz Carrión 
intervé perquè se li explique com s’ha fet el tall de cada categoria en la 
classificació de falles, quan estes tenen el mateix pressupost. La Secretaria 
General aclarix que es comparen els premis obtinguts per les falles en els tres 
últims exercicis. Si continuen empatats es recorre a exercicis anteriors. 

  Finalment el Ple acorda que la classificació provisional passe a l’Assemblea de 
Presidents per a la seua  aprovació definitiva. 

   

QUART PUNT: Informe de delegacions 

  Incidències: Aprovació, si és procedent, dels següents expedients: Exp. 
51-2016/2017, referent a la suposada mala gestió en la falla núm. 207.  

  La delegació de Festejos exposa que el 14 de novembre es publicaren els 
finalistes del concurs de playbacks de les dos modalitats i els premis de millors 
muntatges i d’intèrprets masculins i femenins. Les finals d’este concurs se 
celebraran el 17 de novembre la de la modalitat A i el 24 de novembre la de la 
modalitat B. El 17 de novembre acaba el termini per a la inscripció en la 
marató de futbolí. S’encoratja a les comissions a apuntar-se.  

  La delegació d’Infantils exposa que encara s’estan reben les inscripcions per 
al concurs de Betlems. Fins  a la data s’han apuntat 56 participants, de les 
quals n’hi ha 8 en la modalitat A i 20 en la modalitat B. En lliure disseny en la 
categoria A n’hi ha 5 i en la categoria n’hi ha 23. L’últim dia per a inscriure’s és 
el 24 de novembre. Els betlems hauran d’estar muntats el 9 de desembre, ja 
que el jurat realitzarà les seues visites el 10 i l’11 de novembre. S’han publicat 
les bases per al concurs de maquetes. El dia de la recepció en serà el 22 de 
desembre de 16.00 a 20.00 hores a ExpoJove. El 19 de novembre acaba la 
participació dels participants en el XXX Concurs de Playback i el jurat emetrà el 
seu veredicte i dirà quines comissions passaran a les finals de les modalitats 
individual i de grup. La lectura dels finalistes i guanyadors de vocalització i 
decorat es publicarà el dilluns 21 de novembre a les 19.30 hores al Saló de 
Plens de JCF. Les finals se celebraran el dia 26 de novembre en la modalitat 
individual i el 3 de desembre en la modalitat de Grup. La delegació agraïx la 
participació dels patrocinadors del concurs: Sala Canal, Pyroshopping, 
Disfresses Fleppy i Món de Falles.  

La delegació d’Incidències exposa que es demana des del Jutjat contenciós-
administratiu més informació sobre l’expedient que el 2012 va denegar la 
proposta de nova comissió fallera titulada Mare de Déu de la Cabeça-
Humanista Mariner. Cal passar el tema pel Ple i certificar l’acord pres en el seu 
moment. Es denegà per no ajustar-se a l’article 8 del vigent reglament. El 
delegat del sector Malva-rosa-Cabanyal-Beteró Gabriel Araznaz Carrión 
pregunta per l’existència actual d’una comissió amb eixa denominació. 
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 Se li contesta que eixa es tracta d’una altra falla. Es resol l’expedient 51-
2016/2017 de la comissió fallera núm. 207 mestre Lope-José Carsí per una 
suposada dolenta gestió econòmica amb la inhabilitació de dos fallers per a 2 i 
3 exercicis fallers respectivament.  

 

  La delegació de Cultura informa que es continua celebrant el concurs de 
Teatre en la modalitat d’obra llarga i teatre infantil. La xifra de participants ha 
sigut molt destacada i ha arribat als 12.846 espectadors (teatre de modalitat 
curta A: 4.948 espectadors; teatre de modalitat curta B: 2.379 espectadors; 
teatre de modalitat llarga: 2.112 espectadors; teatre de modalitat infantil: 
2.104 espectadors). Els actes de nominacions en l’actual edició es realitzaran 
per separat. Les nominacions infantils tindran lloc el diumenge 11 de 
desembre a les 11.00 hores i les nominacions de majors el divendres 16 de 
desembre a les 19.30 hores a l’ ”Espai la Rambleta”. La Gala de la Cultura se 
celebrarà al Teatre Principal el divendres 13 de gener a la nit i la Gala de la 
Cultura Infantil es realitzarà el diumenge 15 de gener de vesprada. El festival 
de balls de carrer es continua celebrant tots els diumenges a la plaça de la 
Mare de Déu. S’ha publicat el calendari definitiu del concurs de presentacions. 
S’han presentat les bases del concurs de declamació. La novetat és que s’ha  
afegit una categoria júnior per als majors de 18 anys. La modalitat infantil se 
celebrarà el dissabte 10 de desembre a les 10.00 hores a l’ “Espai la Rambleta” 
i la modalitat juvenil i sénior el diumenge 11 de desembre a les 17.30 hores a 
l’Ateneo Mercantil de Valencia. S’han publicat les bases del Concurs Literari 
d’obres de teatre inèdites i apropòsits en llengua valenciana. Enguany s’afig la 
categoria de microteatre. El termini de presentació d’obres finalitzarà el 15 de 
desembre. El patrocinador és Nuevo Centro. Es va celebrar la I Fira del Llibre 
de Teatre i la V Fira del Col·leccionisme conjuntament amb la delegació d’Arxiu 
i Documentació amb el patrocini de Nuevo Centro. Va tindre lloc l’11 i 12 de 
novembre a la plaça interior de Nuevo Centro. Hi va haver estands de 
col·leccionisme i d’editorials amb publicacions d’obres de teatre. S’hi va 
presentar el concurs literari, es realitzaren taules redones i es presentà la 
Companyia Estable de Teatre Faller. 

  La delegació de Promoció informa que el 4 i 5 de novembre  es va participar 
en el festival “Light Up” de Lancaster. Allí va plantar una falla l’artista Mario 
Gual. Van estar les vicepresidentes Montse Catalá i Mercedes la Guia i la 
Fallera Major de València. Van tindre el suport de l’Agència Valenciana de 
Turisme i la Fundació Municipal de Turisme. Van estar rebuts per l’alcalde de 
la localitat. Els mitjans de comunicació local es feren ressò de la notícia. S’ha 
publicat un vídeo de la visita oficial fallera. 

  La delegació d’Arxiu i Documentació recorda que s’han d’enviar les imatges 
dels presidents, falleres majors i esbossos per al Llibre Faller. 
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 També cal aportar un exemplar del llibret de cada comissió del 2016. En falten 
33. Els delegats dels sectors tenen una relació de les falles que no els n’han 
donat per a recordar-ho a estes. S’agraïx la donació d’exemplars de periòdics 
dedicats a informació fallera dels anys 60 a 80 realitzada per Carlos Ibón. 

  La presidència intervé per a esmentar unes correccions a determinada 
informació apareguda en algun mitjà que ha informat erròniament que s’ha 
contractat a alguna empresa de comunicació per al viatge que ha realitzat el 
regidor amb la Fallera Major de València. Exposa que s’han  aprofitat els 
recursos professionals de l’Agència Valencià de Turisme existents en aquella 
ciutat. Aprofita per a explicar algunes de les novetats relatives a la tramitació 
de permisos que s’explicaran en la reunió informativa que es mantindrà amb 
les comissions falleres el 27 de novembre al complex “la Petxina”. Les novetats 
són que la instal·lació d’envelats serà autoritzada el 9 i 10 de març. La dels 
mercadets serà el dissabte 11 de març. S’autoritzaran un màxim de 20 parades 
i es recomanarà que es tinguen en compte els productes valencians artesanals. 
L’extensió màxima serà de 120 m. Les parades podran ser fins a 10 
d’alimentació i 4 d’elaboració pròpia (food trucks homologats). Es farà una 
petició a les comissions perquè s’afavorisca l’accés de persones amb mobilitat 
reduïda. 

  La delegació de Participació Ciutadana i Solidaritat informa que s’han 
realitzat dos mediacions entre les comissions i el veïnat. Hi ha previstes dos 
reunions més entre el veïnat i les falles per als dies 16 i 23 de novembre. Es va 
donar suport a la Gala de la Creu Roja. S’ha mantingut reunions amb la 
Fundació ANAR i Proyecto Hombre.  Els dies 12, 15 i 16 de desembre es 
realitzaran els cursos CRE. 

  PUNT QUINT: Precs i preguntes  

  El president de l’agrupació fallera de Rascanya Jesús Hernández Motes 
manifesta el problema que s’ha creat per l’assistència de les membres de les 
Corts d’Honor als actes de les seues falles, sectors o agrupacions per als actes 
de comiats. Demana que s’aclarisca quina ha de ser l’actitud d’estes i que se’ls 
explique també als pares. La presidència contesta que no es prohibix 
l’assistència sinó que no poden assistir en qualitat de falleres majors eixents de 
la comissió, ja que han de fer-ho com a components de les Corts d’Honor. 
Pròximament es farà una reunió amb les afectades per  a explicar-ho. 

 El delegat del sector la Seu-la Xerea-el Mercat Luis V. Coll Mora pregunta 
pel pagament de la subvenció dels carrers il·luminats. Ja va preguntar-ho en 
l’anterior Ple. Se li digué que es cobraria prompte però encara no s’ha pagat 
esta. 
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 La Presidència li contesta que no ho sap, ja que han tornat revocats alguns 
expedients per no aportar el certificat de pagament, el qual és i era obligatori 
incloure’l; però que abans sense que les comissions ho feren se les pagava. En 
este moment totes les comissions estan avisades i coneixen que l’han de 
presentar. A partir d’ara saben que l’han d’aportar sempre. 

  El delegat del sector Malva-rosa-Cabanyal-Beteró Gabriel Araznaz Carrión 
té dubtes pel tema dels diversos enviaments per correu de les classificacions de 
les falles per a l’exercici 2017. L’errada que descobrix Junta Central Fallera es 
produïx en l’enviament de la classificació errònia el 8 de novembre però no és 
fins al 15 del mateix mes quan s’envia la nova classificació. Tampoc se sap si el 
que s’envia és provisional i si es pot fer públic. No s’especifica que eixa 
classificació és provisional fins que passe pel Ple i siga aprovada en 
l’Assemblea. Prega com a delegat que en els pròxims enviaments es diga la 
utilització que es pot fer d’eixe document. A més demana que s’envie no sols 
amb el preu de cada falla sinó també agrupades per sectors per a facilitar la 
seua lectura. Manifesta també que en la pàgina web de JCF ha eixit una 
convocatòria per a perruquers-estilistes i desitja que s’informe de les persones 
que s’han presentat, ja que d’eixe tipus de contractació cal posar en 
coneixement al Ple. S’interessa pel pressupost econòmic i demana que 
s’explique el seu repartiment per partides i que aclarisca quantes falles han 
signat la moció de reprovació. Recorda que les decisions de la directiva s’han 
de basar en allò que arreplega el Reglament Faller. La Secretaria General li 
contesta que per un error en l’enviament per correu de la classificació de falles 
no posava que era provisional. No obstant això, els presidents han de saber 
que mai no és definitiva la classificació fins que no s’aprova en l’Assemblea i 
que l’errada ha estat del tot involuntària. A més ha coincidit amb el viatge a 
Mainz i eixe fet ha retardat la correcció. Pel que fa al tema de la convocatòria 
de perruquers-estilistes informa que hi ha una empresa que es va oferir, però 
es va considerar apropiat donar oportunitat a què es presentaren altres 
empreses interessades. N’hi ha 4 presentades. La Presidència informa que l’any 
passat fou el primer en el qual es va publicar el pressupost en la pàgina web de 
JCF. Enguany es tornarà a posar quan siga aprovat per l’ajuntament de 
València. A més s’ampliara el pressupost participatiu amb la col·laboració del 
personal de JCF. Pel que fa al tema de les comissions falleres que han firmat la 
moció de reprovació, en estos moments les desconeix perquè algunes s’han 
retirat i encara no estan comptabilitzades del tot. El delegat del sector intervé 
per  a exposar que la moció de reprovació no es tracta que hi haja falta de 
confiança sinó que està motivada per unes altres circumstàncies. Exposa que a 
voltes hi ha més comunicació amb la Interagrupació de Falles que amb els 
delegats dels sectors. Manifesta que la Junta Directiva ha telefonat a 
presidents per a preguntar-los perquè havien firmat la moció.  
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El document de la reprovació el que diu és que s’han botat alguns articles del 
Reglament. No és una moció de censura sinó una reprovació per dos temes que 
no s’han tractat com mana el Reglament. Una vegada que una normativa 
interna es fa signar a 72 candidates i no es passa prèviament al Ple, el qual és 
el fòrum on cal informar, s’incomplix el Reglament. Les falles amb la moció el 
que diuen és que cal complir-lo. La Junta Directiva ha presumit de 
transparència i que no volia realitzar la gestió com es feia abans i no ho està 
fent. No s’han de justificar amb el fet que ja existia abans eixa normativa que 
s’ha presentat a les corts d’honor i les Falleres Majors. Hi ha 53 falles que han 
firmat la moció i 20 que s’estan apuntant. No han de contar el que no és i dir 
que les falles s’estan desapuntant. La Presidència contesta que no té 
arguments la justificació de la moció. Esta en fa una altra lectura. Exposa que 
no hi ha tracte preferencial o secret amb la Interagrupació de Falles. Sempre 
ha defés la intensificació de les relacions amb els delegats del sector i creu que 
cal tindre en compte tots els agents de la festa. Una moció de reprovació és de 
reprovació. S’ha parlat amb comissions que l’han firmada per a preguntar-los. 
Algunes n’han dit que no sabien  què firmaven. En uns altres casos han firmat 
els presidents sense que les comissions estigueren d’acord i estes així li ho han 
fet saber a estos. L’obligació de la Presidència és escoltar els presidents. Les 
reprovacions sempre s’han realitzat per episodis que han passat des de fora del 
món de les falles i que es considerava atacaven les falles. No s’han fet per la 
gestió de les juntes directives. Les dos qüestions que es reproven s’han tractat 
amb transparència per part de la Junta Directiva. S’és conscient que 
precisament la transparència és que ha fet que haja tingut el tema de la 
normativa més transcendència i que haja causat polèmica. El tema de la 
inclusió dels versos a la Fallera Major en el Llibre Faller es va tractar en la 
passada Assemblea. El concurs de poesia festiva, el guanyador del qual 
publicarà els seus versos en el Llibre Faller, és convocat per l’Ajuntament i és 
respectuós amb allò que es va aprovar en l’assemblea de Presidents de 
desembre del 2015. A més, en ser una convocatòria pública, obri la porta a què 
més poetes puguen presentar-se. El delegat del sector li afig que no espere que 
les  comissions es retracten. El president de l’Agrupació de Rascanya Jesús 
Hernández Motes pregunta al delegat del sector què ha pactat la Interagrupació 
de Falles amb la regidoria. Les reunions amb el president de JCF existixen com 
també es fan amb els delegats. No s’ha pactat res. La Presidència afig que 
l’únic pacte que hi ha hagut amb la Interagrupació de Falles va ser pel tema de 
les subvencions i allí també es trobaven la resta d’agents socials de la festa. 

  El delegat del sector de Pla del Remei-Benimaclet Luis Cocera Valero 
prega que en el Ple de JCF s’informen dels mateixos temes que en l’assemblea 
de Presidents, ja que n’hi ha molts que  sols es tracten allí. 
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 Pel que fa al pagament de drets d’autor a la SGAE per part de les comissions 
proposa que la partida de 15.000 euros que s’anava a dedicar al sistema 
informàtic i que s’ha estalviat es puga gastar per a pagar estos. La Presidència 
contesta que  a voltes entre la celebració del Ple i de l’Assemblea sorgixen 
temes nous. La SGAE està aplicant a les comissions falleres una legislació que 
ja existia però que no posava en pràctica i per eixe motiu ha sorgit el problema. 
S’està en negociació amb ells per a solucionar-lo.  El pressupost que s’havia 
destinat per al sistema informàtic no s’ha gastat perquè ha sigut posat en 
marxa pel personal de JCF i per tant eixa partida no es gastarà. S’està pensant 
on es pot invertir. S’estudiarà la proposta del delegat del sector. 

  El delegat del sector de Camins al Grau Enrique Aviñó Hernández 
pregunta pel tema de la subvenció de 180 euros que la Diputació de València 
va donar a les comissions falleres en el passat exercici. La Presidència contesta 
que desconeix com funciona la gestió del cobrament però que ho preguntarà. 

  La delegada del sector de Rascanya Eugenia Maillo Regidor pregunta per 
què si Junta Central Fallera és un òrgan autònom i té jurats per als seus 
concursos deixa que siga l’Ajuntament el que convoque un concurs faller de 
poesia festiva i a més que este trie el jurat. També exposa perquè l’Ajuntament 
ha de convocar un concurs.  Finalment afig que si un delegat de sector dimitix 
o es mor no es cobrix la plaça fins a l’altre exercici, però si el mateix passa en 
una junta directiva d’una comissio fallera esta baixa és coberta, encara que no 
estiga per escrit, amb persones que es presenten. Pregunta perquè no es pot fer 
el mateix amb els adjunts de les delegacions i que també estos es presenten.  
La Presidència contesta que els versos de la Fallera Major es publicaven en 
virtut del resultat d’un concurs convocat per una entitat privada i ara es faran 
amb un concurs públic. Finalment exposa que no tenen la mateixa funció els 
adjunts de les delegacions de JCF que els delegats dels sectors fallers. 

  El president de l’agrupació del Carme Antonio Villena Herreros exposa 
que un comercial de la SGAE ha passat per les comissions de falla de 
l’Agrupació. Vol saber si pot dir a les falles que els drets d’autor els pagarà 
JCF. Exposa que en el preu d’una actuació, com s’afig l’IVA, s’hauria d’aplicar 
també els drets d’autor. Des de la Secretaria General se li contesta que quan es 
contracte amb una orquestra se li pot indicar que s’encarregue del pagament 
dels drets d’autor. També manifesta que Junta Central Fallera paga els drets 
d’autor de la música dels passacarrers, del teatre faller i la que s’utilitza en les 
exaltacions. No obstant això, advertix que les comissions falleres han de 
començar a tindre en compte en els seus pressupostsos una partida per a drets 
d’autor. 
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  El delegat del sector de Canyamelar-Grau-Natzaret Ramon Quevedo 
Alabau pregunta per les negociacions amb la SGAE i demana que s’incloga en 
el conveni la contractació d’orquestres i discomòbils. Des de Secretaria General 
es contesta que no hi ha una tarifa semblant per a eixos apartats  i que és 
difícil posar juntes eixes dos modalitats en un conveni. Finalment demana que 
no tornen els enfrontaments del passat entre la Interagrupació de Falles  i els 
sectors. Pel que fa al tema dels adjunts de les delegacions demana que quan 
siguen nomenats diguen a quina falla pertanyen i que complisquen els 
requisits necessaris.  

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 José Martínez Tormo 
Secretario General 


