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Nota Informativa núm. 098/2016-17 Data: 20/09/2016         

Tipus: Actes Assemblees Presidents 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: assemblea de presidents juny 2016 

 
  El dimarts 28 de juny a les 22.00 hores es va celebrar l’Assemblea General 
Ordinària de Presidents de Falla a la Sala Rodrigo del Palau de la Música 
d’acord amb l’orde del dia establit en la convocatòria.  

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

  L’acta és aprovada per unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe de la Presidència  

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

  La batalla de flors serà el 31 de juliol. Enguany s’ha acordat per unanimitat 
que siguen els responsables de l’organització els sectors fallers i no les 
agrupacions. Des de l’1 de juliol començarà la venda dels tiquets per al sopar 
de la “punxà” que se celebra la vespra de l’acte per 10 euros. S’està intentant 
augmentar l’aforament per a la Batalla de Flors. Enguany es continuarà també 
amb la possibilitat de compra d’entrades on-line. 

  És nomenat com a últim membre de lliure designació de Junta Central 
Fallera el faller Nicolás Garcés. 

  El 14 de juliol a les 20.00 hores s’entregaran els ninots indultats del 2016 i 
els retrats de les Falleres Majors de València al Museu Faller. Aprofitarà l’acte 
per a conéixer la recent reforma de les seues instal·lacions. 

  El 30 de juny a les 19.30 hores es farà el sorteig del concurs de les 
representacions del concurs de cultura. 

  El 13 de juliol hi haurà una reunió amb els tècnics del centre cultural “la 
Rambleta” per  a estudiar les condicions de l’espai per al concurs de teatre. 

  El 4 de juliol serà la cloenda de les Escoles de Cant d’Estil Tabal i Dolçaina. 
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 S’estan realitzant negociacions amb els directius de la “Ciutat de les Arts i de 
les Ciències” per  a firmar un conveni de col·laboració de tres anys per a la 
realització de l’Exposició del Ninot. 

El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José 
Manuel Acosta García exposa que l’acte del rècord de paelles cuinades 
s’ajorna per a l’octubre i que més avant s’avisarà del dia. El 30 de juny a les 
19.00 hores es farà una reunió amb els delegats de juvenils de les falles per a 
preparar la realització d’un festival juvenil que es farà després de l’estiu a la 
Ciutat de l’Artista Faller. Finalment comunica que els campionats de futbol 
sala i futbol 7 començaran després de l’estiu i no abans com uns altres anys. 
El fet que enguany s’haja tret a concurs públic l’organització per a fer-ho 
millor, ja que es dóna a guanyar més de 30.000 euros a una empresa privada, 
ha suposat un endarreriment a causa de la burocràcia administrativa. D’ací a 
poc de temps se’n donarà tota la informació necessària i els preus, els quals 
s’han millorat respecte a uns altres anys. 

TERCER PUNT: Aprovació, si procedix, de les normes d’elecció de les 
Falleres Majors de València 

  La presidència va decidir ajornar un mes l’aprovació de la normativa, després 
que a més de la proposta inicial de la directiva en presentaren altres el sector-
agrupació la Seu-la Xerea-el Mercat, el sector Pilar-Sant Francesc, el sector 
Quatre Carreres, el sector Pla del Reial-Benimaclet i la comissió fallera Isabel la 
Catòlica-Ciril Amorós-Hernan Cortés. La intenció era arribar un consens amb 
les diferents propostes presentades. Es va realitzar una reunió i s’arribà a la 
proposta consensuada que es presenta a l’Assemblea. 

  En primer lloc El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut 
i Esports José Manuel Acosta García  fa alguns aclariments relatius a la 
normativa de l’elecció. Explica que des de la Junta Directiva no s’ha volgut en 
cap moment manipular les comissions, com s’ha pogut dir en alguns 
comentaris. S’han escoltat les propostes i s’han tingut en compte. Tots han 
cedit en part i s’ha arribat al consens. La Junta Directiva en primer lloc va 
presentar una proposta al Ple, on també se’n presentaren unes altres. Es va 
pensar que el millor era ajornar la decisió de l’aprovació i reunir-se per a 
unificar-les. Així s’ha arribat a una proposta conjunta que es presenta hui, 
consensuada entre la directiva i els diversos sectors fallers que també en 
presentaren alguna. Esta es basa en un jurat únic de 7 persones per a la 
selecció de les corts i de les falleres majors.  
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Quatre membres del jurat seran elegits per l’Assemblea de presidents entre 
presidents de falla i d’Agrupació i membres de JCF (sols podrà haver un 
president d’Agrupació i un component de JCF). Tres membres seran triats per 
la Junta Directiva (dos n’han de ser falleres majors o membres de les corts 
d’honor d’uns altres anys i el tercer membre ha de ser faller). Estos seran 
coneguts en l’Assemblea de Presidents abans que es voten els quatre membres. 
Esmenta que el fet que estiguen els tres membres triats per la directiva es fa 
per a buscar també un perfil tècnic que complemente el jurat i que alhora siga 
inferior al nombre nomenat pels presidents.  

  El representant de la comissió núm. 233 (Av.Plata-General Urrutia) vol 
que quede clar que les persones nomenades per la Junta Directiva seran tots 
fallers censats en Junta Central Fallera. La presidència li contesta que sí. 

  El representant de la comissió núm. 158 (Albacete-Marva) demana que es 
pose una urna i que la votació siga secreta. La presidència presenta eixa 
proposta i l’Assemblea de Presidents no l’aprova amb dos vots en contra. 

  Posteriorment la normativa d’elecció de les falleres Majors és votada. La 
proposició és aprovada per 123 vots favorables, 45 abstencions i 2 vots en 
contra. 

QUART PUNT: Classificació de Falles 2017 

  La directiva proposa la pròrroga del sistema de classificació de l’exercici 
anterior però que s’assumisca la proposició de la Federació de Falles de la 
secció 1A perquè s’augmente a dos falles més l’esmentada secció, és a dir de 
dotze a catorze comissions. La proposta de la Interagrupació Fallera i d’altres 
agents de la festa es considera que cal aparcar-la fins a l’abril, ja que ara les 
comissions tenen preparats els contractes. S’agraïx el treball que estos estan 
realitzant i la generositat d’eixe grup en el fet d’admetre que s’ajorne l’aprovació 
de la seua proposta. 

  El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García explica que este sistema de baremació, basat en 
els pressupostos de les comissions, es fonamenta en una fórmula matemàtica 
que classifica les falles per seccions i que s’està aplicant des dels anys 
anteriors. La pujada de dos comissions a la 1A suposarà també la pujada de 
dos comissions de la part baixa de les seccions. 



 
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 

 La presidència exposa que en les carpetes de pressupostos de les falles es 
preguntarà per setembre de manera orientativa en quina secció desitja estar 
cada comissió per a preparar la transició cap a un nou model, si en un futur 
així ho aprova l’Assemblea. 

  El representant de la comissió fallera núm. 110 (plaça de Lope de Vega) 
exposa que el canvi en la secció 1A pot afectar negativament a la resta de 
seccions especialment a aquelles comissions que tenen primers premis en les 
seccions passaran a una categoria superior i tindran menys opció a premi. El 
vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José 
Manuel Acosta García entén que necessàriament no ha d’afectar 
negativament. El representant de la comissió fallera núm. 242 (Ribera-
Convent de Santa Clara) considera que no ha de ser perjudicial. Potser sí que 
ho serà si no s’obri eixa possibilitat de pujar falles a unes altres seccions, 
després de pujar-ne dos a 1A. El representant de l’Agrupació de l’Olivereta 
exposa que la Interagrupació i els altres sectors festius implicats en la 
realització d’una proposta de classificació de falles no retiren la proposta sinó 
que es porta als mesos de febrer i març. Entenen la posició de la directiva i 
pensen que esta necessita un temps per a treballar i fer que reaccione l’equip 
de govern a este canvi. La presidència també considera que és positiu ajornar 
la proposta perquè així hi haurà temps d’ajustar les subvencions a les falles a 
partir dels nous criteris de classificació que s’establisquen. 

  La presidència pregunta si vol realitzar-se a mà alçada o a viva veu la votació 
de la proposta que coincidix amb la de l’any passat però amb la incorporació de 
dos comissions a la secció de 1A. També afig que en cas de ser votada 
negativament es respectaria literalment la proposta que es va aplicar en 
l’exercici anterior. Es decidix fer-la a mà alçada. El sistema de classificació 
presentat per la Junta Directiva és aprovat per 68 vots a favor, 58 vots en 
contra i 57 abstencions. 

QUINT PUNT: Precs i preguntes 

  El representant de la comissió fallera núm. 194 (Visitació-Oriola) exposa 
que en la passada Assemblea li va fer arribar a la presidència una carta 
dedicada a la problemàtica específica del seu Casal i li van dir que se li 
contestaria. També li’n van enviar una al regidor Galiana però no n’esperaven 
cap resposta. No obstant això sí que confiaven rebre alguna contestació des de 
la presidència de JCF. El seu casal està autoritzat per a realitzar activitats de 
Tipus B però no els deixen fer les que corresponen a esta tipologia.  
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Considera que és una indefensió de la seua comissió, ja que tenen el local 
millor condicionat de la ciutat de València. Junta Central fallera ho sap. Els 
amenacen amb tancar el casal. Si són una falla més, han de poder fer les 
activitats d’una comissió més. No poden apuntar-se al concurs de play-back o 
teatre pel fet de no poder assajar en el casal. Considera que no és just i que el 
regidor de Cultura Festiva els hauria d’ajudar. La presidència exposa la seua 
solidaritat amb eixe cas i  expressa que coneix el cas. Afig que,  poques hores 
després de tindre la carta, li la va passar al regidor Galiana. També s’ha reunit 
amb un tècnic que es preocuparà d’eixe assumpte. Pensava que ja estava 
solucionat i lamenta que no haja estat així. En unes hores tornarà a informar 
del tema al regidor encarregat. El representant afig que se li conteste prompte 
per a poder assajar i apuntar-se a concursos, ja que en cas contrari no es 
podrà apuntar a res. 

  El representant de la comissió fallera núm. 100 (Arquebisbe Olaechea–
Sant Marcel·lí) informa que continua la seua comissió sense rebre la fiança 
que dipositaren per a realitzar el ball de Sant Joan del 2015. També recorda 
que va dir en l’anterior Assemblea que es posara el concepte en les 
transferències de Junta Central Fallera que se li realitza a la comissió per a 
saber cada quantitat a què es referix. Pel que fa a la votació de la proposta de 
classificació de falles per al 2017 considera que el fet que es retire la proposta 
de la Interagrupació no ha de suposar l’acceptació de la de l’any passat. 
Considera que s’han de votar per separat per una banda el fet de continuar 
amb la classificació de l’any passat i per una altra afegir-li la proposta de la 
Federació de 1A. La presidència exposa que no se n’ha retirat cap sinó que la 
de la Interagrupació i altres agents festius continua treballant-se. Sols n’hi ha 
una, la de l’any passat, la qual es completa. També pregunta pel servici que té 
la fiança per  a preguntar-ho.  Finalment afig que s’estan fent esforços per a 
llevar en el futur les fiances i simplement obligar a les comissions que paguen 
els desperfectes que es puguen ocasionar. Secretaria General informa que s’ha 
intentat afegir els conceptes de les transferències bancàries a les transferències 
però per ara no han trobat en els bancs la manera de fer-ho, ja que en l’àmbit 
particular es pot realitzar però com a entitat no es pot fer encara. 

  El representant de la comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica –Ciril 
Amorós) trasllada a tota l’assemblea un acord verbal que es va adoptar en una 
reunió amb diverses comissions relativa al tema d’incloure falleres majors i 
corts d’honor com a jurats. La presidència va dir que s’intentarà que en cada 
jurat hi haja components de corts d’uns altres anys i falleres majors València i 
no sols membres de cort d’honor.   
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La presidència agraïx que es posaren d’acord diverses comissions i que 
s’intentarà  aplicar eixe criteri però que la proposta es deixa oberta i verbal i 
com a intencionalitat, ja que en alguns casos pot haver incompatibilitat per 
relació o parentesc familiar amb les candidates. L’aplicació de la 
incompatibilitat s’ha d’adaptar a cada situació. Exposa que a principis de 
setembre es convocarà una Assemblea extraordinària de presidents per fer la 
proposta de jurats abans que trien els presidents de les falles els membres de 
jurats. 

  El representant de la comissió fallera núm. 162 (Grups Mare de Déu del 
Carme) agraïx que no s’haja posat l’urna per a votar. Reconeix que no coneix 
realment la proposta de la classificació de falles a la qual ha votat positivament 
per simpatia més que per coneixement. Per eixe motiu potser mai no ha tingut 
premi. 

El representant de la comissió núm. 8 (Murillo-Palomar) pregunta per 
l’elecció dels jurats designat per Junta Central Fallera per a les preseleccions 
falleres dels sectors. Desitja saber com és eixe procés. La Secretaria General 
contesta que tradicionalment ha estat triat directament per Secretaria. L’any 
passat es va fer combinant antigues components de Cort d’Honor o falleres 
majors i també amb fallers de bases interessats a participar en el procés. A 
partir d’ací es va crear una base de dades que es té en compte. S’intenta que 
no hagen estat components en anys recents i que no coneguen les candidates, 
tot i que no deixa de ser este un criteri personal. La presidència afig que també 
s’intenta que no estiguen relacionats els jurats amb sectors professionals que 
puguen tindre relació amb les candidates. Tot açò sols és aplicable per als 
jurats triats per Junta Central Fallera. 

El representant de la comissió fallera núm. 258 (general Barroso-Calvo 
Acacio) fa dos precs. El primer és que les citacions s’envien amb més temps, 
com en el cas per exemple de la reunió de playbacks que s’ha enviat hui i és 
per a demà. El segon és que els permisos arriben a temps de la mateixa 
manera que les sol·licituds s’han de presentar en un termini establit, com en el 
cas dels balls de Sant Joan. El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, 
Joventut i Esports José Manuel Acosta García li recorda que la reunió 
dedicada al tema de playbacks és el dilluns dia 4 de juliol i que s’ha enviat per 
Secretaria Virtual. La presidència manifesta que la regidoria de Cultura Festiva 
intenta informar amb temps suficients i que ho fa més ràpidament que la 
regidoria de Domini Públic perquè esta última necessita més informes tècnics 
d’uns altres servicis per a signar les autoritzacions. 
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El representant de la comissió núm. 43 (marqués Montortal–Berni Català) 
prega que en el concurs de dibuix infantil, on es donaren tiquets per a canviar-
los per refrescs i fruits secs, es done l’opció de tindre també aigua per als 
xiquets i per a les xiquetes. Demana que en posteriors edicions es tinga en 
compte.  El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García agraïx el comentari i exposa que es tindrà en 
compte encara que que la marca patrocinadora també té una marca d’aigua 
mineral. La presidència fa la proposta perquè en posteriors esdeveniments es 
repartisquen fruites i verdura per als actes dels xiquets i de les xiquetes amb 
l’objectiu de promoure l’alimentació equilibrada i es proposarà un acord a 
Mercavalencia. 

  El representant de l’Agrupació de Rascanya prega que de la mateixa 
manera que es va aconseguir en l’exercici anterior que el 15 de març siga festa 
escolar gràcies a una bona gestió, es faça enguany el treball necessari perquè 
siga eixe dia considerat festiu per a les escoles de la ciutat. Comenta també 
que l’SGAE, s’ha posat en contacte amb ell com a representant de la 
Interagrupació de Falles. Li ha oferit la possibilitat de fer un conveni relatiu als 
drets d’autor que generen els balls de la festa de Sant Joan, el qual no entra en 
el conveni firmat amb JCF. El pagament individualitzat de cada comissió 
suposa una quantitat econòmica elevada que no es pot assumir. Ell demana 
que siga la Junta Central Fallera la que gestione la realització del conveni. 
Finalment reivindica la creació d’una finestreta única que facilite les gestions 
de les comissions falleres. La Presidència li contesta que és el consell escolar de 
la ciutat de València i el Ple de l’Ajuntament qui ho ha de decidir i estos encara 
no s’han reunit per a tractar eixe tema. Es compromet a treballar, com 
l’exercici passat,  per a fer possible que siga festa escolar el 15 de març. Pel que 
fa al tema de la finestreta única exposa que és desitjable però que primerament 
cal definir quin servici es vol que es preste. Afig que tècnicament no és senzill. 
Si es tracta de fer les gestions que es fan en la Regidoria, que es facen en Junta 
Central Fallera és més complicat. Si el que es vol és unificar la tramitació dels 
permisos municipals en la regidoria de Cultura Festiva i no en unes altres, que 
és el desitjable, caldrà contractar més personal perquè ara per ara si es posara 
en pràctica es ralentitzarien les gestions perquè cal personal en la regidoria per 
a fer-ho efectiu. Exposa que és un tema que cal negociar. Finalment des de la 
Secretaria General es comunica que s’està en negociacions amb l’SGAE per a 
modificar l’actual conveni signat en els anys 90 del segle passat i actualitzar 
els actes que cal incloure. Encara no s’està en condicions de fer-lo públic i que 
quan estiga enllestit es farà públic. 
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 El representant de la comissió fallera núm. 201 (Palleter-Erudit Orellana) 
exposa que han tingut problemes en el tema de la presentació de la 
documentació relativa a les subvencions, ja que els ha tocat presents 
documents perquè els han dit que no els trobaven i s’havien extraviat. Ho han 
fet en algun cas fins a quatre vegades quan tot s’ha presentat en temps i 
forma. També ha tingut problema en la documentació presentada per a la 
preselecció de fallera en la qual el número de registre es va apuntar malament i 
els telefonaren des de Junta Central fallera perquè canviaren el número en 
bolígraf. Confia que eixe tema no els cause cap problema. Manifesta que no li 
semblen correctes les formes utilitzades esta nit per a la realització de les 
votacions, ja que no hi ha un bon control de les persones que voten. La 
presidència informa que a partir d’ara es controlarà millor i es repartiran unes 
cartolinetes entre els assistents per a realitzar el recompte. Pel que fa al tema 
dels problemes relatius a la presentació de la documentació per a justificar les 
subvencions contesta que contactarà amb els tècnics de la regidoria. Pregunta 
si també la sol·licitud s’ha demanat en la regidoria. La representant contesta 
que s’ha presentat en la Junta de Districte d’Abastos. La Presidència necessita 
saber-ho per interessar-se per l’assumpte en la regidoria pertinent que és la 
d’Ocupació de Domini Públic. 

  La presidència comunica que a principis de setembre es realitzarà una 
convocatòria extraordinària de l’Assemblea de presidents per a tractar el 
nomenament dels jurats que han de triar les corts i les falleres majors. 

  Es va tancar la sessió a les 23.28 hores de la nit. 
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