
1

SECRETARIA GENERAL F.J.F.S.
25 d’octubre de 2016
ACTA Nº 10 / 2017

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTS DE LA
FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT CORRESPONENT A LA SESIÓ
CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2016.

Sent les 20:00 hores del dia abans indicat, es reunixen en el
domicili social de Federació Junta Fallera de Sagunt, els membres
de la mateixa que al marge es relacionen , amb l'objecte de
constituir l'Assemblea General Ordinària de JUNTA DE
PRESIDENTS.

Oberta la sessió en primera convocatòria pel President Executiu
de l'òrgan el senyor Rafael Burgos Oliver, qui actua assistit per la
Vicesecretaria General (ACTES) Patricia Burgos Sayas, es
debaten els assumptes establits en l'orde del dia de la
convocatòria prèviament establida a aquest efecte, adoptant-ne
els acords que a continuació s'indiquen.

ORDRE DEL DIA

1- Aprovació si procedeix de l’acta anterior
2- Actes Fallers Passats
3- Informe de Presidència
4- Votació com tramitar Subvenció Ajuntament Sagunt
5- Sopar de Germanor
6- Documentació per a Llibre Oficial i Web 2017
7- Precs i Preguntes
8- Proposta ordre del dia pròxima reunió junta de presidents

de data 8 de novembre 2016 .

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

És aprovada l’acta nº 9 de data 10 d’octubre de 2016 per
UNANIMITAT.

2- ACTES FALLERS PASSATS:

Rafa comenta els actes assistits en els últims dies:

Dia 11 d’octubre a l’ofrena Casa de Aragón Sagunt.

Dia 12 d’octubre Missa i Ofrena amb el Centro Aragonés,
Missa Baturra amb la Casa de Aragón i Missa a l’església
de Sant Pere de Canet d’En Berenguer per la patrona de la
Guardia Civil.

PRESIDENT EXECUTIU
Rafael Burgos Oliver

SECRETARIA GENERAL
Nathalie Martín
Patricia Burgos Sayas

REPRESENTANTS DE JUNTA DIRECTIVA
Miguel Huguet
Antonio Fresno
Ricardo Antonino
Aitor Muñoz
David Pardo Martín

COMISSIONS PRESENTS :
02.- LA PALMERETA
03.- EDUARDO MERELLO
04.- XURRUCA-HISPANITAT
05.- SANTA ANNA
07.- LA VILA
08.- SANT FRANCESC
09.- LA MARINA
10.- LUIS CENDOYA
11.- AVDA DOCTOR PALOS
12.- EL REMEI
15.- TEODORO LLORENTE
17.- EL MOCADOR
18.- EL PALLETER
19.- EL ROMANO
20.- LA PALMERA
22.- GILET
24.- LA VICTORIA
26.- PLAÇA IBÈRICA
29.- EL MERCAT
31.- EL TABALET
32.- AVINGUDA
33.- EL TRONAOR
34.- PLAÇA MARE NOSTRUM
35.- PLAÇA DEL SOL
37.- PLAÇA RODRIGO
38.- BALADRE
39.- VILA DE FAURA
41.- AVDA. 3 DE ABRIL
44.- NOU MONTIBER
45.- ELS VENTS
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Dia 13 va començar el VI Congrés Faller de FJFS.

Dia 15 Presentacions de les A.C. El Remei i La Victoria. Rafa comenta que cada vegada
hi han menys representants de les comissions quan pugen les nostres FFMM FJFS i
respectives CCHH i demana que per favor els presidents es consciencien de controlar
als infantils.

Dia 16 celebrarem les ja tradicionals Paelles a Gilet , passant un bon dia junt a totes les
comissions de FJFS.

El dia 22 assistirem a les presentacions de les A.C. Nou Montiber i Plaça Mare
Nostrum, no poguérem acudir a l’exaltació de la FM de Gandia per que assistirem al
sopar de Plaça Mare Nostrum i diumenge 23 assistirem a la presentació de Doctor Palos
i per aquest motiu no poguérem assistir a l’Exaltació de la FMI de Gandia (era el mateix
dia a la mateixa hora), en canvi, el diumenge 23 per la vesprada va assistir la nostra FMI
Ana Isabel a l’exaltació de la FMI de Torrent, la nostra FM Raquel també assistir de
particular.

El dia 24 David Pardo va assistir amb Raquel als premis de “El Periódico de Aquí” al
Restaurant Mar Blau (només disposàvem de dues invitacions).

3.- INFORME DE PRESIDÈNCIA:

Rafa comenta que les actes de les reunions de presidentes que estaven pendents,  ja
estan traduïdes al valencià i s’enviaran per e-mail.

Recorda que el nostre fotògraf Oficial Paco Bono ha tornat a comentar-li que totes les
FFMM que hagen realitzant la seua presentació poden anar passant pel seu estudi per a
realitzar la fotografia oficial , el seu número de telèfon és el següent 617 335 811.

Les setmanes culturals continuen realitzant-se com estan  previstes a l’agenda de la
delegació de Cultura , i diu el mateix que fa 15 dies, cada any es van superant totes les
comissions, per part de FJFS alló habitual és l’assistència d’un delegat de cultura i un
vicepresident.

Rafa informa que es va reunir en JCF pel tema de la secretaria virtual i no te res a vore
amb alló que ens havíem imaginat, es va a informatitzar a totes les juntes locals que
estiguen d’acord i com avantatge serà, que cada comissió podrà tindre el seu propi codi
per a entrar en JCF i donar altes i baixes en el moment es produïsquen sense tindre que
esperar al mes de febrer per a que des de FJFS ho entreguen en JCF.

Per aixó molts fallers estaran censats en el mateix any que es donen de alta, i una
vegada s’envia, la reben tant en JCF i FJFS a la vegada.

De moment per a poder començar a treballar en aixó, necessitarem en el termini de 15
dies el e-mail oficial de la Falla i no podrà ser cap personal, una vegada entregat en
Junta Central per les responsables de Recompenses de FJFS, se’ls assignarà el
corresponent codi.
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Les úniques juntes locals que no estan enviant res a JCF son les de Gandia i Alzira per
no utilitzar les recompenses de València.

No serà obligat per a les comissions, però per a totes aquelles que opten per aquest
sistema, des de FJFS farem una demostració de com usar-ho en el museu faller.

Respecte al tema Jurats de Fallas, Rafa informa que, després d’estar reunit amb ells
(JCF), la gran novetat és la següent:

1º Els Jurats no aniran com a Junta Local, si no com a persona individual.

2º Totes les Juntes Locals formaran part d’un bombo como en València.

3º Obligatori acudir al curs de formació de Jurats de Falles.

4º Curs de formació serà en Novembre / Desembre , falta data per concretar.

5º En cas de no haver suficients jurats es podrien enviar del bombo nº 1 de València

6º Els membres de jurat no aniran com a grup de falla, es sortejaran, per a una millor
qualificació.

7º En el curs s’ensenyaran els criteris a l’hora de valorar com es deu actuar, i seria per a
totes amb el mateix criteri (Segur deuríem ajustar el nostre full de puntuacions al
resultat d’aquest curs).

8º FJFS s’ha apuntat per a ser una de les seus on es realitzen aquestos cursos, per que
s’impartiran 3 i es pot acudir a qualsevol dels 3.

Santa Anna pregunta si es pot fer el curs i no estar obligat a tindre que anar a valorar i
Rafa li diu que si una vegada fas el curs, et criden, pots dir que no pots assistir (no estàs
obligat).

Santa Anna diu que ho veu bé per que et formes i després ja pots decidir si vas o no.

BOLSA 1 ( Jurats amb Curs i sense eixida a valorar )

BOLSA 2 ( Jurats amb Curs i amb eixides a valorar entre 2 i 5 anys )

BOLSA 3 ( Jurats amb Curs i amb eixides a valorar superiors a 5 anys )

Rafa comenta que qui estiga interessat en assistir al curs deurà aportar número de cens,
telèfon, fotocopia DNI i nom complet.

Santa Anna pregunta per a quan es deu aportar les dades i Rafa li diu que per a la
pròxima reunió.

També va estar a JCF per a poder entregar totes les sol·licituds de Certificats per
delictes de Naturalesa Sexual, de totes les comissions que ho han demanat, està tot
presentat en el termini. Recorda que de moment hi ha 2 comissions que no ho han
sol·licitat i 2 comissions que ja obren en el seu poder i deuran dur la copia del document
a FJFS .
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La resta de les sol·licituds, Rafa comenta que ja vos informarem si deveu arreplegar-les
en JCF, per que a conseqüència de la Llei de protecció de dades, no les podem
arreplegar nosaltres. Si ens les entreguen a nosaltres finalment, vos les farem aplegar a
cadascun dels titulars. Els Vents pregunta que és alló que tenen que enviar i Rafa li diu
que la fulla que certifica que està absent de delictes de naturalesa sexual o no.

Comenta Rafa que des de JCF li han sol·licitat cartells anunciadors de les falles de
Sagunt.

El dia 26 de novembre s’instal·larà a Sagunt al recinte de El Mercat la primera fira
fallera LOW COST, la inauguració serà a càrrec de les FFMM  Raquel i Ana Isabel i les
Corts d’Honor , a les 10 del matí.

Rafa comenta que no està organitzat per FJFS. L’organitza l’empresa “Llámalo X” amb
la col.laboració de l’Ajuntament Sagunt.
El dia 18 de desembre diumenge a partir de les 10:30 es realitzaran les tradicionals fotos
oficials de Presidents , Falleres Majors i membres de FJFS Executiva al Teatre Romà de
Sagunt, (avisarem de l’hora exacta).

Rafa comenta que l’Ajuntament de Sagunt ens ha demanat el favor que li deixem la sala
del museu per a una exposició de valors a càrrec d’una ONG i en col.laboració amb la
Diputació de València, deurem buidar la sala el dijous a les 16:15 hores i hem sol·licitat
a Floristeria Sayas (dona de Rafa) si ens pot deixar la nau que té a Ingruinsa per a poder
guardar tot durant 25 dies i la SAG serà l’encarregada de fer tot el transport.

Rafa comenta que abans de dir que si a l’Ajuntament ha parlat amb Toni Fresno i han
decidit que no es pot dir que no a l’Ajuntament ja que el local no es nostre.

Plaça Rodrigo pregunta si s’ha pensat en les activitats esportives que es celebren al
museu i Rafa diu que parlaran amb Rubén Lucas per a intentar compaginar-ho.

Rafa comenta que respecte a Secretaria i reunions de presidents no hi haurà problema.

Teodoro Llorente diu que pareix mentida que un Ajuntament no tinga cap local per a
albergar-lo ja que disposa de moltes sales, hi ha que tindre en conte que és nostre museu
i que devem fer-nos més forts i no deixar les coses tan fàcils, ja que ara es aixó i
possiblement després vinguin amb altra cosa.

Luis Cendoya comparteix la opinió de Teodoro Llorente però si que és veritat que ens
necessitem Ajuntament i FJFS.

Sant Francesc diu que al Mario Monreal hi ha moltes sales.

Rafa comparteix la opinió de tots i diu que ell també ha sigut el primer sorprès, informa
que haurà un conserge.

Luis Cendoya diu que almenys deuria ser l’Ajuntament qui es faça càrrec de buscar un
local per a guardar els nostres ninots.
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Marina pregunta si passa algo amb els ninots en el trasllat…
Teodoro Llorente diu que haurà que tindre cura i no deixar-lo tan fàcilment.

Rafa diu que ell ho ha entès com un favor puntual i que té els seus dubtes que el museu
siga de l’Ajuntament ja que quan hem tingut cap problema i hem tingut que reparar el
museu, el IVVSA s’ha desvinculat i s’ha tingut que fer càrrec nostre segur. El museu és
nostre i aixó ho comparteix amb Enrique.

Tronaor comenta que si creem un antecedent després serà difícil dir que no en altres
ocasions i que el tema dels esports serà un handicap.

Teodoro diu que l’Ajuntament ha invertit diners al museu i Rafa diu que si i que a més
paga la llum, el agua, revisió d’extintors…i que lamenta no haver caigut en el tema
d’esports.

Els Vents pregunta on es portaran els ninots i Rafa diu a la nau de Floristeria Sayas.

Toni Fresno diu que no podem dir-li que no  a l’Ajuntament. Teodoro Llorente comenta
que si ens callem ara pot ser que “Se’ns pugen a cavall” en altres ocasions i que no
deuria el president portar-se a un local seu privat els ninots, alló més lògic seria portar -
lo a un depòsit municipal.

Rafa comenta que és possible que siga culpa seua, sap com està el depòsit municipal i
per aquest motiu ha oferit la seua nau.

Els Vents pregunta si el tema d’esports està clar, Rafa li diu que ho parlarà amb Rubén i
que vos informarem.

4.- VOTACIÓ A SUBVENCIONS AJUNTAMENT SAGUNT :
Abans de votar, Rafa explica altra vegada la forma de procedir , seran factures de cada
comissió a nom de Federació Junta Fallera de Sagunto i no serviran ( berenars , begudes
etc… ). Les presentarà FJFS directament a l’Ajuntament .

Como ja va explicar en la reunió anterior, es va a votar si estem d’acord que les
subvencions que ens concedeix l’Ajuntament Sagunt a les comissions ho puga fer
mitjançant la FJFS amb un sol expedient i no amb expedients individuals de cada
comissió.

3 d’abril pregunta si no es pot justificar el sopar de la presentació i se li diu que no, si
que serveixen les orquestres, les flors…
Mocador pregunta si els diners es tindrà pràcticament després de falles i Rafa li diu que
en febrer l’Ajuntament es quan dona els 90.000 euros més los 510 euros per falla, quan
abans es presente abans cobraran les comissions.

Plaça Mare Nostrum pregunta si es sap quan es cobrarà els diners de Diputació i Rafa
pregunta qui no ho ha cobrat.

En general hi ha prou falles que encara no ho han cobrat, Rafa diu que preguntarà i
informarà.



6

SECRETARIA GENERAL F.J.F.S.
25 d’octubre de 2016
ACTA Nº 10 / 2017

Rafa pregunta si hi ha cap dubte, ja que segons li han comentat hi ha falles que han anat
a l’Ajuntament a informar-se. Ningú pregunta res.

La votació queda de la següent manera:

A FAVOR 28

EN CONTRA 0

ABSTENCIONS 0

Gilet i Faura no voten ja que aquest assumpte no va amb ells.

5.- SOPAR DE GERMANOR:

Rafa comenta que les taules dels xiquets i dels adults que han pagat com a xiquet,
estaran repartides entre els 2 salons i el més a prop possible de les seues comissions.
Deuríem fer un sorteig en aquesta taula, per a saber que comissions estaran a cada saló i
abans de fer-lo es preguntarà si hi ha cap comissió voluntària.
L’any passat fórem 1097 i aquest any 1253 més els regidors que vinguin de
l’Ajuntament.

Aitor comenta que donat el nombre d’assistents, ens veiem obligats a dividir-nos en dos
salons, el gran és de 1100 màxim i el xicotet de 200. L’altre saló és el que utilitzarem
com a discoteca.
Com es sap hi ha comissions que deuen estar en el saló “principal” per tindre FFMM
FJFS i Corts d’Honor, així com a membres de FJFS.
Es llig les falles que per aquest motiu van directament al saló principal:
Eduardo Merello, Plaça Mare Nostrum, Plaça Rodrigo, Teodoro Llorente, Els Vents,
Avinguda, La Palmera, Palmereta i La Victoria.
Rafa diu que es va a fer un sorteig fins aplegar a la xifra de 160-170 persones i que fins
200 s’omplirà amb membres de FJFS.
Aitor pregunta si hi ha cap falla voluntària en anar al saló xicotet.
Marina pregunta si es pot esperar a la pròxima reunió i Aitor li diu que és millor fer-lo
ja i que si cap faller es borra per que no vol assistir al saló xicotet i després cabem tots al
gran, no l’acceptarem.
Marina diu que era per que es possible que un faller quan s’assabentés que anem a estar
separats a altre saló no vullga anar.
Rafa pensa que ajornar-ho no va a solucionar res.
Tronaor opina que aquest sopar està organitzat per FJFS i que es faça quan Federació ho
consideres oportú.
Rafa diu que mai s’ha fet un sorteig per a decidir que falles van a cada saló, i que aquest
any ho hem decidit així per a que siga tot més just.
Gilet pregunta si es sap l’edat dels xiquets que van al sopar i Rafa diu que aixó no es sap
però que separar als xiquets dels majors no és la solució correcta.
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Santa Anna pregunta si el brindis es farà en els dos salons i Rafa diu que per supost que
sí.
Aitor llig les places que van per cada comissió, (S’adjunta), total 1253 persones.
Xurruca pregunta si és possible que qui haja pagat menú infantil pot pagar menú d’adult
i se li diu que sí.
Aitor planteja el problema que pot haver si es fa sorteig i quan portem 150 persones
ixca una falla com La Marina (per que son molts) i se li corroeix la idea de que en eixe
cas es descartaria La Marina però Rafa diu que no es just, i que si eixiria La Marina es
deuria fer un sorteig entre les comissions que han eixit per a traure a una de d’eixes,
Marina diu que opina igual que no seria just.
Rafa fica les boles de falles excepte les de les comissions que van directament al saló
principal.

Es procedeix al sorteig:
1º Vila de Faura (assisteixen 15 adults i 0 xiquets)
2º La Marina (assisteixen 81 adults i 11 xiquets)
3º Xurruca que s’ofereix voluntària en aquest moment (assisteixen 42 + 10)
4º Gilet (assisteixen 26 + 2)
Portem 187 persones, per tant fins arribar a 200 s’omplirà amb membres de FJFS.

Una vegada presentats els Menús en vostres comissions procedirem a votar.
VOTS A FAVOR MENU 1 ( Ternasco torrat al seu suc ) 19 vots.
VOTS A FAVOR MENU 2 ( Galtes d’Ibèric Confitades )  9 vots.
ABSTENCIONS MENU : 2 vots.

Aitor demana a les comissions que per favor si tenen persones amb menú especial
(celíacs, intolerants, al·lèrgics…) se ho facen aplegar al correu de festejos
festejos@fjfs.es

6.- DOCUMENTACIÓ PER A LLIBRE OFICIAL DE FJFS i WEB 2017.

David Pardo té la paraula sobre la Documentació per al Llibre Oficial de FJFS i WEB,
comenta que ja està tot presentat però li falten lemes. Si vera cap foto o algo erroni ho
farà arribar a les comissions.

Rafa recorda que continuen les comissions sense entregar res de documentació a Toni
Isach per a la elaboració del llibre oficial de FJFS i Pardo diu que ho envien al correu
web@fjfs.es

7.- PRECS I PREGUNTES:

No hi ha cap prec ni cap pregunta de cap comissió.

Rafa pregunta si li diu a Albert que ho van a cosir les comissions el teló de la Casa de la
Cultura i Plaça Mare Nostrum diu que sí.
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S’alça la sessió a les 21:16 hores en lloc i data indicats a l’encapçalament
d’aquesta acta, quedant convocada la pròxima sessió per al dimarts 8 de
novembre de l’any 2016 a les 20:00 hores.

8- PROPOSTA ORDRE DEL DIA PRÒXIMA REUNIÓ JUNTA DE
PRESIDENTS DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2016.

1º APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

2º ACTES FALLERS PASSATS

3º INFORME DE PRESIDÈNCIA

4º JURATS COMISSIONS ( Obligatori : DNI, Nº Telèfon, Nº Cens i comissió a la
qual pertany )

5º PRECS I PREGUNTES

6º PROPOSTA ORDRE DEL DIA PRÒXIMA REUNIÓ DE JUNTA DE
PRESIDENTS DE DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2016.


