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Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta ple juny 2016 

 
				

		Acta del Ple de J.C.F. celebrat al Saló d’Actes de J.C.F. el dia 20 de juny 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. 

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

 La presidenta de l’agrupació la Seu-la Xerea-el Mercat Amparo Chova 
González sol·licita un aclariment relatiu a la introducció del terme tramitació 
per a referir-se a la normativa per a l’elecció de les falleres majors de València. 
La Presidència aclarix que no es referix a l’aprovació d’esta per part del Ple si 
no al fet d’aprovar que passe a l’Assemblea per al seu debat. Posteriorment 
l’acta és aprovada per unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe de presidència 

  La presidència informa que ja s’han pagat els premis de les falles. 

  El 31 de juliol serà la batalla de flors amb la novetat que participaran els 
sectors i no les agrupacions. Estaran presents els sectors següents: Quart de 
Poblet-Xirivella, la Creu Coberta, Botànic-la Petxina, la Roqueta-Arrancapins, 
Saïdia II, Jesús, Mislata, Poblats al Sud i la Xerea-la Seu-el Mercat. La 
setmana vinent s’informarà de la venda d’entrades. El sopar de la “punxà” es 
farà la nit anterior. Es posaran a la venda els tiquets a 10 euros en els 
quioscos del jardí del Palau de la Música a partir del primer cap de setmana de 
juliol. 

  Agraïx a les comissions falleres el compliment de l’horari i la neteja dels 
carrers durant la celebració dels balls de Sant Joan el 18 de juny. Es prega que 
també es tinga especialment en compte en la celebració dels balls de Sant Joan 
del 25 de juny, ja que al sendemà és el dia de les eleccions. 



 
JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARIA GENERAL 

 

 
___________________________________________________________________________ 
Avda. de la Plata, 117   46006 Valencia   Tels.: 963 521 730 – 963 521 789   Fax: 963 524 494 

www.fallas.com         jcf@fallas.com 

  Informa que quedava el nomenament d’un membre de lliure designació de 
Junta Central Fallera i que la presidència ha decidit nomenar Nicolás Garcés. 

  El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García exposa que, després de mantindre contacte amb 
el patrocinador de l’acte del rècord guinness de paelles cuinades i escoltats els 
comentaris realitzats per diversos representants fallers, s’ha decidit ajornar-lo 
a després de l’estiu. No obstant això, les inscripcions continuaran realitzant-se. 
S’ha celebrat una reunió amb comissions falleres per a preparar les normes per 
a la realització de la Cavalcada del Ninot. Es desitja avançar la data de la 
decisió de les comissions participants perquè estes tinguen més temps per a 
preparar-se. A finals de mes n’eixiran les bases. 

  La vicepresidenta 5a de Cultura i Documentació Inmaculada Guerrero 
Bolinches informa que s’està estudiant la realització d’activitats que potencien 
la formació dels actors i les actrius fallers i la promoció del concurs de teatre. 
També es llançarà el carnet de públic fidel per a premiar l’assistència. Aquelles 
persones que el tinguen i vagen a un 90% de les funcions seran obsequiades 
amb dos entrades per a vore alguna obra en un teatre de la ciutat de València. 

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

  La presidència informa que, com que no estan acabats els informes 

municipals relatius a eixos expedients, es decidix ajornar esta decisió a 

setembre. 

QUART PUNT: Aprovació, si és procedent, de les normes d’elecció de les 
Falleres Majors de València 

  Es va realitzar una reunió el 10 de juny amb les diferents comissions que 
havien fet propostes relatives a la normativa per a l’elecció de jurats de les 

falleres majors. Es va arribar a la formulació d’una proposta refosa, a partir 

d’estes i la de la directiva, que s’ha fet arribar a tots els membres del Ple. La 

presidència aclarix que en esta no s’exposa una quantitat màxima de 

presidents que poden ser elegits sinó que el nombre està limitat al màxim de 

membres de Junta Central Fallera o presidents d’agrupacions que poden ser 

nominats com a jurats. Si s’aprova la tramitació, es portarà  a l’Assemblea per 

a la seua votació.  
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  El delegat del sector de Campanar José Vicente Lahuerta Embuena exposa 
que la normativa refosa no contempla el règim d’incompatibilitats. La 

Secretaria contesta que no s’arreplega literalment però se suposa que s’aplicarà 

quan existisquen vincles familiars o de parentesc entre els jurats i les persones 
seleccionades. 

  El delegat del sector de la Seu-la Xerea-el Mercat Luis Coll pregunta pels anys 

de pertinença a una comissió fallera que ha de tindre la  persona elegida com a 
jurat per la junta directiva de Junta Central Fallera que no ha d’haver sigut ni 

Fallera Major de València ni membre de cort d’honor de les falleres majors. La 

Presidència li contesta que no s’establix antiguitat. 

  La proposta refosa es considera per tramitada i passa a l’Assemblea de 

Presidents per al seu debat i votació. 

   

PUNT QUINT: Classificació de Falles 2016  

  La presidència exposa que la directiva vol prorrogar el sistema de classificació 
de falles de l’any anterior. També desitja incorporar a este la proposta de les 
comissions de 1A que demanen que la secció passe a 14 falles. El President 
agraïx el treball que està realitzant la Interagrupació de Falles amb uns altres 
agents de la festa per a reformular una nova proposta de classificació 
innovadora i treballada. No obstant això, proposa que el document resultant 
siga valorat per a posar-lo en marxa per l’abril de 2017, ja que així les 
comissions podran organitzar-se millor la contractació de les falles i no ara que 
ja tenen estes contractades. El desig de la directiva és que seguisca eixe grup 
treballant i passar a l’Assemblea de juny la proposta que es continue aplicant 
el sistema de classificació de falles de 2015 amb la modificació proposada per 
les comissions de la categoria de Primera A, la qual cosa suposa l’ampliació a 
14 comissions falleres.  

 

PUNT SISÉ: Informe de delegacions 

  La delegació de Festejos informa que el 4 de juny al casal de la comissió 
fallera Gayano Lluch-Marcos Merenciano es va celebrar la marató de dòmino. 
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 La classificació fou la següent: campions J.Miguel Calap-Javier Llorens (bisbe 
Amigo-Conca), subcampions Antonio Ferrando-José Vicente Miquel (Cuba-
Dénia) i tercers classificats Pedro Silla-Julio Romero (Pare Santonja-Cardenal 
Benlloch). La parella campiona de la categoría B fou la formada per Pepe 
Bañuls i Julio Canto (Illes Canàries – Dama d’Elx). El 23 de juny es farà el 
sorteig de la segona fase de les competicions de parxís i truc. Es realitzarà al 
pavelló Sud de la Fira de Juliol els dies 4, 6, 11 i 13 de juliol. La semifinal es 
jugarà el 20 de juliol i la final el 27 de juliol. El patrocinador oficial del 
campionat d’esta edició és “Horchateria Panach” i la presentació oficial es 
realitzarà a Alboraia el 29 de juny. Finalment anuncien que el 4 de juliol hi 
haurà a les 19.00 hores una reunió per a consensuar les bases del concurs de 
Play-backs. 

  La delegació d’Infantils informa que 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. Van assistir 619 fallers i falleres infantils. Es va batre el rècord 
d’assistència. En els anys anteriors no s’havia tingut una xifra tan destacada, 
excepte l’any 2012 en el qual n’assistiren 423.  

  La delegació d’Incidències i Demarcacions proposa al Ple l’aprovació dels 
següents reglaments de Règim interior: Exp. 346-2011/2012 comissió fallera 
núm. 212 (Arts i Oficis-actor Llorens), Exp. 255-2015/2016 comissió fallera 
núm. 88 (Bailén-Xàtiva), Exp. 256-2015/2016 comissió fallera núm. 199 
(Veneçuela-A.Sales), Exp. 271-2015/2016 comissió fallera núm. 116 (Àngel de 
l’Alcàssar-J. Maestre), Exp. 285-2015/2016 comissió fallera núm. 285 
(Rodríguez de Cepeda-L. Palmireno) i Exp. 96-2016/2017 comissió fallera núm. 
79 (Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà). Són aprovats estos expedients. 
Seguidament es proposa la sanció per morositat d’un faller de la comissió 
fallera núm. 215 (Baró de Patraix-Conca) en virtut de l’expedient 16-
2015/2016 a partir de l’article 75.1-e del vigent Reglament Faller i de la sanció 
proposada en l’article 77-e. Finalment es proposa la dissolució de la comissió 
fallera J.Comín-Serra Calderona amb el número de cens 378 a partir de 
l’aplicació de l’article 14, paràgraf 2, per desistiment de les responsabilitats de 
la comissió de falla. 

  La delegació de Cultura informa que es va celebrar el 56 Concurs de 
Fotografia. Va inaugurar-se el 8 de juny i la cloenda i el lliurament de 
guardons fou el 15 de juny. S’agraïx al centre comercial Nuevo Centro  les 
atencions rebudes i per la seua col·laboració. 
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 El 9 de juny als jardins del Palau de la Música va estrenar la Banda Municipal 
de València els pasdobles dedicats a les falleres majors de València de 2016. 
Van estar presents estes, el compositor Hugo Chinesta i el president de JCF i 
regidor de Cultura Festiva Pere Fuset. Va ser un èxit de participació. Els 
concursos de teatre estan en marxa. Es va mantindre una reunió amb les 
comissions falleres per a aprovar les bases. El termini de la inscripció acaba el 
23 de juny a les 22.00 hores. El sorteig dels dies de les representacions serà el 
30 de juny a les 19.30 hores. El 13 de juliol es realitzarà una reunió amb els 
tècnics del centre cultural “la Rambleta” per a tractar les condicions de les 
representacions. El curs de les Escoles de Tabal i Dolçaina i Cant d’Estil acaba 
el 22 de juny. El 4 de juliol, als jardins del Palau de la Música, tindrà lloc el 
lliurament de diplomes i la cloenda oficial de curs. Des de la delegació s’està 
treballant en el tema de les matrícules del pròxim curs. El 6 de juliol es vol 
realitzar una reunió amb els grups participants en els balls de carrer. S’està a 
l’espera de la confirmació dels permisos per part de l’Ajuntament de València. 
Per setembre es realitzarà el sorteig dels dies de les actuacions que 
començaran el primer diumenge d’octubre. Finalment s’estan preparant les 
bases per al Concurs de Presentacions i per juliol es realitzarà una reunió amb 
les comissions implicades. 

  La delegació d’Esports informa que ha posat en marxa, del 5 al 17 de juliol, 
el campionat de pilota valenciana. Este continuarà a partir del 18 de setembre. 
Els inscrits en el campionat de pàdel masculí han augmentat a 80 equips. S’ha 
obert la inscripció dels esports que encara no ho havien realitzat. Com a 
novetat cal destacar el campionat de pàdel individual que s’obrirà el 16 de 
setembre. 

  La delegació de Falles ha començat a realitzar les primeres gestions. S’està 
estudiant el temari per a jurat de falles. Es vol canviar de manera radical el seu 
contingut. S’han fet reunions amb diversos sectors fallers per a fer-los 
participar d’estes transformacions. 
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PUNT SETÉ: Precs i preguntes  

  El delegat del sector Pla del Reial–Benimaclet Luis Cocera Valero matisa a la 
presidència que el sector al qual s’ha referit anteriorment és Pla del Reial-
Benimaclet i no Mestalla-Benimaclet. La presidència excusa l’errada 
involuntària. 

  

   A les 20.30 hores es va acabar el Ple de JCF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Martínez Tormo 
Secretario General 
 
 
 
 
 


