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Nota Informativa núm. 138/2015-16 Data: 08/11/2016         

Tipus: Actes Plens JCF 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta ple octubre 2016 

 
		Acta del Ple de J.C.F. celebrat al Saló d’Actes de J.C.F. el dia 18 d’octubre 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 

  El delegat de sector Pla del Reial-Benimaclet, Luis Miguel Cocera Valero, 
demana que s’especifique més clarament la intervenció seua en el ple de juny 
relativa al superávit pressupostari de JCF. El president manifesta que 
l’objectiu és que no n’hi haja i que siguen tots els recursos ben invertits. 

SEGON PUNT: Informe de presidència 

  La presidència felicita les noves falleres majors Raquel Alario Bernabé i Clara 
María Parejo Pérez. Informa que les seues exaltacions seran el divendres 27 de 
gener i el dissabte 28 de gener al Palau de la Música. 

  Hi haurà una reunió per a delegats i secretaris de delegats el 2 de novembre a 
les 19.30 hores. 

  El Festival de “Balls al carrer” va començar el 13 d’octubre. Es realitzarà tots 
els diumenges a les 11.30 hores fins al mes de febrer. 

   Es transmet la felicitació a la delegació de Joventut i Infantil per l’èxit de la 
Trobada Juvenil celebrada a la Ciutat de l’Artista Faller el passat dissabte 15 
d’octubre. Entre 800 i 900 persones assistiren als actes. S’ha pres nota de les 
millores que es poden introduir per al futur. Es considera que és important 
invertir en joventut i cada vegada més. 
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  S’ha realitzat un llibre fotogràfic dedicat a les falles com a patrimoni. Estarà 
en diverses llengües. S’agraïx la participació de diferents fotògrafs.  
 
  La vicepresidenta 5a de les àrees de cultura i documentació Inmaculada 
Guerrero Bolinches informa que la jornada de Col·leccionisme Faller se 
celebrarà, en esta ocasió, al centre comercial Nuevo Centro l’11 i 12 de 
novembre, dedicada a la literatura fallera. El primer dia es presentaran les 
bases del concurs literari. El segon dia estarà dedicat a la literatura fallera, de 
manera especial al teatre. Es vol que siga un espai per a mostrar les últimes 
novetats. Estaran presents editorials valencianes que publiquen en valencià. 
També es presentarà el mateix dia la Companyia Estable de Teatre Faller. 

  El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García informa que s’ha posat en marxa el repte 
d’aconseguir que 500 fallers entren a la meta de la mitja marató. Recorda que 
quan s’inscriguen en la prova han d’indicar que són fallers. La participació de 
les falles en el concurs d’animació és destacada. Fa una crida a l’Agrupació del 
Marítim perquè eixa zona queda per cobrir amb grups d’animació de 
comissions falleres. 

  El Vicepresident 4a de l’Àrea d’Incidència, Demarcació i falla Javier 
Tejero Zabal  cedix la paraula a Manolo Sanchis perquè oriente al Ple del tema 
de la firma digital.  Este exposa que l’ha de sol·licitar el president o la persona 
acreditada. L’aplicació dependrà de l’ús que desitgen donar-li l’Ajuntament o la 
Generalitat. Des del 2 d’octubre és obligatori per als processos contenciosos. 
Es recomana que cada comissió fallera registre dos firmes digitals. La 
presidència exposa que des del 2 d’octubre ha entrat en vigor la nova llei 
estatal. L’Ajuntament prepara un portal informatiu. També s’està preparant 
una jornada informativa per a les comissions falleres. No hi ha data concreta 
però s’intentarà que siga a principis de novembre. Finalment afig que la 
propera Assemblea de Presidents serà al Palau de la Música però a la Sala 
Iturbi. 

  Des de Secretaria General s’informa que demà s’enviarà un correu electrònic 
amb la informació relativa a l’adquisició dels dècims de la loteria de nadal de 
Junta Central Fallera. 
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TERCER PUNT: Interlocució amb Domini Públic respecte  a l’ordenança de 
la via pública 

  La presidència cedix la paraula al regidor de Domini Públic Carlos Galiana 
perquè informe del tema de l’ocupació pública del carrer. Exposa que 
l’ordenança és del 2014 i que el servici encarregat de fer-la complir es va posar 
en marxa per novembre d’eixe any. Abans  es realitzava des de l’àrea de 
descentralització. Esta té 11 títols i 299 articles.  Es va crear perquè la posaren 
en marxa 35 funcionaris però sols en té 14. El servici municipal s’encarrega de 
distribuir als departaments municipals afectats les sol·licituds presentades. Si 
els informes emesos per estos són negatius, no es donen les autoritzacions per 
a l’ocupació de via pública. En l’any 2015 es tramitaren 3.792 expedients i 
enguany fins a setembre se n’han fet 3.810. Sols dedicats a festivitats hi ha 
tramitats 1.079 expedients. Els permisos per als actes fallers es tramiten des 
de la regidoria de Cultura Festiva. El regidor informa que és molt crític amb 
l’ordenança però no vol llevar-la de manera unilateral sinó després de 
consultar els agents implicats. Per eixa raó s’han creat meses de treball amb 
els agents festius. La nova ordenança està quasi enllestida, després d’un any 
de treball. Es vol tancar totalment després de mantindre les últimes reunions 
amb els agents implicats. Exposa que cal definir el concepte de “festivitat 
tradicional” que actualment arreplega l’article 77 de l’ordenança, ja que sols 
s’autoritzaran aquelles activitats festives que estan davall eixe epígraf. Des de 
la regidoria s’han donat unes pautes per a explicar-lo i desitja que entre tots 
els agents implicats es definisca. Afig que es volen agilitzar els tràmits perquè 
una comissió fallera puga demanar en una sol·licitud tots els permisos per a 
l’any. També és vol que si cada any hi ha una renovació semblant de permisos 
per a les mateixes activitats, es puga fer d’una manera ràpida. Mentrimentres 
s’aprova una nova ordenança, en este moment cal aplicar la que està i els 
tècnics municipals són molts estrictes amb el seu compliment. 

  Seguidament hi ha diverses intervencions que pregunten al regidor per 
l’aplicació de l’ordenança.  
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  El delegat de Benicalap Francisco José Sivera Moreno exposa que la 
celebració de balls per Sant Joan és deficitària en molts casos perquè estan 
concentrats tots els de la ciutat en dos caps de setmana. Pregunta si hi hauria 
la possibilitat de fer que la data del ball de la nit de Sant Joan fóra lliure per a 
evitar la coincidència de la celebració entre falles veïnes i perquè tinguen més 
èxit. A més afig que si es concentren sols en dos cap de setmana, la festa es 
desmesura en la ciutat. El regidor Galiana contesta que l’ordenança acústica 
limita l’horari al llarg de l’any i per tant la celebració dels balls tindria pitjor 
condicions. A més resulta més favorable localitzar-los en dos setmanes per a 
evitar les queixes i per a no estendre’s el calendari excessivament. Pel que fa al 
fet que siguen deficitaris exposa que el millor serà que s’unisquen els balls de 
diferents falles per fer-los més rentables. La presidència afig que la llei 
autonòmica sols permet el consum d’alcohol durant la celebració de les festes 
tradicionals i per tant no se’n podria consumir en totes les dates, si la festivitat 
del ball de Sant Joan fóra lliure.  

  El delegat del sector Pla de Reial-Benimaclet Ángel Santamaria exposa 
que les concessions dels permisos sol·licitats per a les activitats arriben amb 
dos dies d’antelació i que és molt poc de temps. Proposa que les sol·licituds no 
es puguen fer 30 dies abans sinó 60 dies per evitar que es col·lapse el servici i 
puguen contestar a temps a les comissions falleres. L’administració ha de ser 
més àgil. El regidor Sr. Galiana contesta que estan adaptant el calendari anual 
al faller amb la intenció que les comissions puguen demanar tots els actes que 
fan  anualment i així contestar més ràpidament. El delegat respon que 
mentrimentres açò arribe continuen amb una situació d’inseguretat. 

  El representant de l’Agrupació de l’Olivereta Jesús Hernández exposa que 
les comissions falleres volen saber què està permés realitzar quan ocupen la 
via pública i quan poder fer-ho. Fins ara s’han permés moltes activitats que ara 
no es poden realitzar. Cal que s’informe els fallers del que no es pot fer. S’han 
denegat recentment la realització de passacarrers i abans estos es realitzaven 
sense demanar autorització. Ara, damunt que se’n sol·liciten, estos són 
denegats. Demana que hi haja un historial de les activitats demanades cada 
any amb la intenció que si d’un a un altre no n’hi ha canvi, les comissions no 
hagen de presentar nous papers i sols signar novament la sol·licitud. Les falles 
no entenen que es puguen denegar actes ja consolidats per la celebració en 
uns altres anys. 
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 El regidor Sr. Galiana exposa que sols l’ocupació de la via pública s’autoritza 
per a la celebració de festes tradicionals. Ell desitja que siguen les comissions 
falleres les que definisquen quines són estes. Finalment exposa que s’ha 
d’intentar acabar amb les fiances imposades per  a les celebracions d’actes. 

  QUART PUNT: Informe de delegacions 

  La delegació de Festejos informa que s’està organitzant per al 27 de 
novembre el campionat de futbolí. Pròximament se’n llançaran les bases. El 20 
d’octubre començarà a la Sala Canal el concurs de playbacks. 

  La delegació d’Infantils i Joventut transmet l’agraïment a totes les 
empreses i entitats que participaren en la I Trobada de Joventut que se celebrà 
el 15 d’octubre. Especialment donen les gràcies a la Generalitat Jove-IVAJ, 
Policia Local de València, Diputació de València i al Gremi d’Artistes Fallers de 
València. També agraïxen la presència de la Colla de Tabal i Dolçaina de la 
Junta Central Fallera i la de totes les comissions falleres que assistiren a la 
Trobada per la seua assistència i comprensió. Esta es va tancar amb la 
participació de més de 50 comissions i de 700 joves. Encara que la delegació 
està contenta per l’èxit de la Trobada, pren nota de les millores que es poden 
dur a terme per a les pròximes edicions. Es vol agrair el treball de Tono, Juan 
Carlos, Bea i especialment a José Fuster, cap de la colla de Joventut. S’han 
rebut felicitacions com la de la comissió fallera fra Pere Vives-Bilbao-Maximilià 
Thous. El dissabte 22 d’octubre començarà a la Sala Canal el XXX Concurs de 
Play-Back infantil amb la participació de 9 comissions falleres per a la 
categoria A i 31 comissions falleres a la categoria B. Finalment afigen que 
pròximament eixiran les bases del concurs de Betlems. 

  La delegació d’Incidències proposa al Ple l’aprovació dels reglaments de 
Règim interior de la comissió núm. 251, Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana 
(exp. 238-2015/2016) i la comissió núm. 271 Josep Maria Bayarri- Los Isidros 
(332-2015/2016). Són aprovats per unanimitat. 

  La delegació de Juntes Locals exposa que s’està preparant un concurs de 
playbacks per al mes d’abril. Diverses Juntes ja han confirmat l’assistència. 
Les bases es publicaran pel novembre.  
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S’està preparant una matinal de pilota valenciana a Carlet per al 12 de 
novembre amb la col·laboració de la Junta Local de la població. Participaran 4 
seleccions. Es va realitzar una reunió a la Pobla de Vallbona en la qual es  
plantejà el sistema d’elecció de jurats. No s’ha tancat encara eixe tema però hi 
ha compromís de continuar avançant.  

  La delegació de Promoció Exterior anuncia que el 28 d’octubre a les 19.30 
hores es presentarà a la Llotja dels Mercaders de la Seda  de València un llibre 
per a donar suport a la candidatura de la festa de les falles com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco.  Ha participat en la seua realització 
també l’àrea de Publicacions. Han col·laborat fotogràfs de València per a fer-lo 
possible. El llibre s’adquirirà allí i en JCF. També serà presentada una pàgina 
web que s’ha creat amb la mateixa finalitat. Es comunica la participació en el 
festival “Light up” de Lancaster. L’artista faller Mario Igual hi plantarà una falla 
el 4 de novembre.  

  La delegació de Participació Ciutadana ha iniciat la creació d’una xarxa de 
comunicació  de les falles amb el veïnat. El 29 de setembre es reuniren a 
Russafa. Han entrat en contacte amb la dirigent veïnal María José Broseta i 
amb la Interagrupació de falles. Es desitja presentar una adreça de correu 
electrònic.  

  La delegació d’Esports agraïx la col·laboració en la Volta a Peu Fallera que va 
comptar amb 4.900 participants. Informa que s’estan realitzant entrenaments 
fallers d’atletisme al llit del riu amb la finalitat de preparar les proves del 
“rúnning faller”. El 12 d’octubre se’n realitzà una sessió amb la participació de 
50 fallers i després es va fer un esmorzar. La Mitja Marató serà el 23 d’octubre. 
Encoratja a les comissions i recorda que hi ha diversos premis. És important 
que en les proves els fallers s’inscriguen com a tals. El 30 d’octubre es 
realitzarà la primera jornada de la lliga de petanca al parc de l’Oest. El 5 de 
novembre serà la matinal del concurs de triples de bàsquet. El campionat de 
birles començarà el 26 d’octubre. Hi ha més de 45 equips inscrits.  

  La delegació de falla informa que ja té quasi preparat el temari per al curs de 
jurat de falles. Ha comptat amb la participació d’artistes, del Gremi d’Artistes 
Fallers i d’uns altres agents de la festa.  
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  La delegació de Cultura informa que continua celebrant-se el Concurs de 
Teatre, en estos moments en la modalitat d’obra llarga i teatre infantil. 
L’assistència del públic és bona, ja que fins al dijous de la setmana passada 
havien assistit 8.924 espectadors (modalitat curta B: 4.948 espectadors; 
modalitat curta A: 2.379 espectadors, modalitat llarga: 591 espectadors i 
modalitat infantil 1.006 espectadors) El 15 d’octubre s’inicià el curs 
d’interpretació corporal amb la col·laboració de l’Escola de l’Actor de l’Espai 
Cultural “Rambleta”. Està compost de 8 sessions de dos hores i participen 
xiquets i xiquetes de 8 a 14 anys, triats entre les comissions que en l’edició 
anterior obtingueren els 5 primers premis en el concurs infantil de teatre, així 
com d’aquells que foren guardonats amb els “saragüells” als millors actors i 
actrius, tant principals com de repartiment. El curset tindrà lloc tots els 
dissabtes fins al 3 de desembre. El festival de balls de carrers s’inicià el 12 
d’octubre. També començà el curs de l’Escola de Tabal i Dolçaina i Cant d’Estil 
i Colla el 17 d’octubre. El 13 d’octubre es va fer una reunió preparatòria. Ha 
acabat el termini per al concurs de presentacions. Hi ha 16 comissions falleres 
inscrites en la categoria de majors i 10 en la infantil. S’estan ultimant les 
Bases del Concurs de Declamació. Enguany compta amb la novetat que s’ha 
organitzat la modalitat sènior per a majors de 18 anys. El Concurs literari, la I 
Fira del Llibre del Teatre i la V Fira del Col·leccionisme es desenrotllaran l’11 i 
12 de novembre a la plaça interior del centre comercial Nuevo Centro, el qual 
en serà patrocinador. Allí es trobaran estands de col·leccionisme i d’editorials 
amb publicacions de llibres de teatre. També es presentarà el concurs literari 
amb una taula redona i la Companyia Estable de Teatre de JCF. 

PUNT QUINT: Precs i preguntes  

  El delegat de sector Pla del Reial-Benimaclet Luis Miguel Cocera Valero 
exposa que la premsa arreplegava la notícia que l’Ajuntament ha comprat un 
nombre considerable de tanques. Pregunta si les comissions falleres podran 
demanar-les. La presidència li contesta que no n’és massa optimista. Esmenta 
que l’Ajuntament en tenia 300 i que sols per a la processó cívica del 9 
d’octubre en necessitaven 1.800. 
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 Entre la infraestructura amb la qual es compta també estan 200 cadires i no 
hi ha equip de so. Potser, afig, que es puguen deixar per a algun acte, quan no 
coincidisca amb cap altra activitat. 

  La delegada del sector de la Saïdia Cristina Estevez Mariñas exposa el 
malestar per la situació que li ha tocat patir a una fallera. No se l’ha ajudat 
quan se li ha causat mal. Considera que les comissions han de conéixer les 
condicions que firmen les falleres de la Cort d’honor i les candidates pel que fa 
a la protecció d’imatge. La Junta Central Fallera ha de protegir-les. Esmenta 
que alguna cosa no es fa bé quan no es pot protegir a un membre del col·lectiu 
faller. Si hi ha comissions que veuen que no tenen suport, vol dir que falla 
alguna cosa de Junta Central fallera i eixe fet genera mala imatge. La 
presidència contesta que no està d’acord amb les seues afirmacions. Exposa 
que va demanar permís al jurat de les candidates a Fallera Major de València 
per a donar suport a una candidata per una notícia que va aparéixer en la 
premsa. Es va posar també en contacte amb els mitjans de comunicació, la 
candidata i la seua família. Vol agrair la solidaritat del món faller amb la 
candidata i no vol fer publicitat del tema. Pel que fa al document firmat per les 
candidates a Cort d’Honor de la Fallera Major exposa que este és molt paregut 
al que va redactar la directiva anterior de la qual va ser membre Cristina 
Esteve. La diferència és que no sols s’ha exposat a les membres de les Corts 
d’Honor sinó també a les falleres preseleccionades. Comunica que les falleres 
seleccionades tindran el document. Entre els punts que tracta este és la 
regulació de l’aparició de les falleres en les xarxes socials pel que fa a les 
fotografies per a protegir la seua imatge i també pel que fa a la relació amb 
noves amistats que apareguen en estes. També tracta el tema de les fotografies 
en els cotxes oficials i la seua difusió o el fet de protegir-les de la publicitat. La 
delegada li contesta que ella coneix el document anterior, aquell que es va fer 
quan estava en la Junta Directiva, però no l’actual. Considera que podia haver-
se posat en contacte amb el president i els directius de la comissió fallera. El 
que ella sàpia del passat no és una excusa per a dir que coneix el document 
actual perquè no és així. Finalment apunta que no mostra amb esta 
intervenció el malestar de Cristina Estevez sinó el de l’Agrupació. La 
presidència contesta novament que es va posar en contacte amb la família de 
l’afectada.  
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La delegada contesta que no es pot rebutjar la comparació que un articulista 
ha fet de la cabra de la Legió Espanyola amb el paper de la Fallera Major i 
alhora permetre que quede indefensa una candidata a Fallera Major de 
València. La presidència contesta que no és el mateix cas i que alguns 
membres de la comissió fallera de la candidata li han agraït la seua actitud. 

  El delegat del sector la Seu-la Xerea-el Mercat Luis Vicente Coll Mora 
pregunta per la subvenció de la llum als carrers il·luminats, ja que les 
comissions del seu sector encara no l’han rebuda. El president exposa que el 
cobrament de les subvencions és consecutiu i que si una se’n reté, es retenen 
la resta. Els expedients isqueren de la regidoria de Cultura Festiva abans de 
l’estiu i creu que es cobraran les subvencions abans de novembre, aquelles que 
no presenten cap inconvenient documental. 

  El president del sector Rascanya Jesús Hernández Motes pregunta per la 
convocatòria de les subvencions a les agrupacions. També es queixa perquè la 
policia local no va permetre l’accés a Ple extraordinari del 10 d’octubre de 2016 
celebrat a l’hemicicle municipal a alguns presidents de comissions falleres. 

  El delegat del sector del Pla del Remei-Gran Via  José Boix Segarra 
pregunta per tanques que vol adquirir l’Ajuntament amb un pressupost de 
100.000 euros i es qüestiona si les aproximadament 14.000 en cabran al 
magatzem de Vara de Quart. 

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

 
 
 
 
José Martínez Tormo 
Secretario General 
 
 
 
 
 


