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Nota Informativa núm. 011/2015-16 Data: 14/04/2016         

Tipus: Actes Assemblees Presidents 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta assemblea febrer 2016 

 

El dimarts 23 de gener 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 

  El Secretari General matisa les declaracions que arreplega l’acta anterior pel 
que fa a les declaracions del vicepresident 2n de l’àrea de Festejos, Infantil, 
Joventut i Esports José Manuel Acosta García quan va contestar, en precs i 
preguntes, a la representant de la comissió fallera núm. 201 (Palleter–Erudit 
Orellana). Ell va dir que “si en unes altres ocasions no han sigut expedientats 
en desfilar d’esta manera tampoc ho seran enguany”. Posteriorment esta és 
aprovada per unanimitat. 

 

SEGON PUNT: Informe Presidència 

  La presidència informa que pròximament seran concedits els primers 
permisos a les comissions falleres. Es publicaran en la pàgina web. 

  El llibre Oficial faller estarà disposició de les comissions a partir del dimecres 
24 de febrer. 

  Des de la delegació de Promoció Exterior s’han realitzat contactes amb 
l’empresa RENFE per a la realització d’una campanya de promoció de la festa. 
Informa que esta es posarà en marxa pròximament amb unes tarifes especials 
per als visitants que vinguen a les falles. 

  El 29 de febrer hi haurà una “mascletà” especial dedicada a la candidatura de 
les falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat patrocinada per 
AMSTEL titulada “Una mascletà per a la UNESCO”. 
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  El 22 de febrer es va celebrar el sorteig per a l’assistència a la “mascletà” de 
les comissions falleres des del balcó de l’Ajuntament. Van ser agraciades les 
comissions falleres amb el número de cens comprés entre el 12 i el 109. 

  La regidoria de Cultura Festiva ha convocat els XVII premis per a les falles 
innovadores i experimentals amb la novetat que s’inclou una secció dedicada a 
falles infantils i amb l’augment de la dotació econòmica. Esta augmenta el 
166% respecte a l’any passat. Els premis per a les falles grans seran de 2.000, 
1.400 i 900 euros i estendard respectivament. Els premis per a les falles 
infantils seran de 1.000, 700 i 300 euros i estendard respectivament. El jurat 
estarà compost per especialistes en disseny, arts plàstiques i falles. 

  S’ha reconegut com a dia festiu en el calendari escolar de la ciutat de 
València el 15 de març, després que es proposara en l’anterior Assemblea i que 
la regidoria haja exposat eixa proposta en el Consell Escolar Municipal. Com 
que els municipis sols poden reconéixer tres dies festius escolars, este que en 
fa quart haurà de recuperar-se a finals de curs de manera que l’últim dia de 
curs serà el 22 de juny. 

  La gala fallera se celebrarà el divendres 26 de febrer als pavellons de Fira 
València. 

  L’últim dia per a arreplegar les credencials per a participar en la 
“macrodespertà” és el 24 de febrer. 

  El diumenge 28 de febrer a les 20.00 hores serà l’acte de la Crida des de les 
torres de Serrans. Prèviament hi haurà un espectacle que ha estat triat per 
primera vegada per una comissió composta per diferents agents de la festa. 
Estarà  a càrrec de Manuel Coronado especialista en este tipus d’activitat i que 
ja l’ha realitzat en unes altres ocasions. L’activitat estarà integrada dins l’acte 
de la Crida. 

  Els contactes amb RTVE han donat els seus fruits i enguany la festa de les 
falles tindrà millor cobertura. S’explicaran els detalls el 24 de febrer en una 
roda de premsa.   

  L’assistència de visitants a l’Exposició del Ninot supera les 30.000 persones. 
S’està estudiant el canvi dels accessos per a evitar el retard en l’entrada de les 
comissions. 

  El vicepresident 2n José Manuel Acosta García de l’àrea de Festejos, 
Infantil, Joventut i Esports  exposa que a les 24.00 hores del 15 de març es 
realitzarà la “Nit de l’Alba”. És una proposta que ha realitzat la comissió fallera 
Na Jordana perquè a eixa hora totes les falles de la ciutat llancen 25 eixides 
per a donar principi a la nit de la “plantà” de les falles.  
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Les comissions falleres hauran de passar per alguna tenda de 
Pyroshopping per a arreplegar-les gratuïtament. 

 També comunica que s’han reunit amb la Diputació de València perquè els 
concrete la nova subvenció de 180 euros que esta entitat vol oferir a les 
comissions falleres sols per tindre present un banderí contra la violència de 
gènere en la seua falla. Es podrà realitzar la sol•licitud fins al 7 de març. Es 
manté l’acte públic amb les falles per al 14 de març  però el banderí es podrà 
arreplegar abans d’eixe dia. Enguany no cal posar al president de la Diputació 
de València en el llibret. El Secretari General exposa que la Diputació té un 
llistat de les comissions falleres per la qual cosa no cal aportar en la sol•licitud 
cap certificat de JCF relatiu a l’existència legal de la falla. 

  El 24 de febrer és el darrer dia per a arreplegar les acreditacions per a la 
“macrodespertà`”. Es demana que no comencen a tirar-se els trons de bac fins 
que no sone la carcassa. L’eixida enguany serà a la plaça de Tetuan. 

  Les entrades per  la Gala de l’Esport es poden arreplegar el 24 i el 29 de 
febrer. 

  Finalment explica que, pel que fa a la qüestió de l’acompanyament del 
president d’una comissió a la seua fallera major en l’acte de l’Ofrena, que no hi 
haurà un permís especial a la comissió Palleter-Erudit Orellana sinó que 
podran realitzar-ho la resta de comissions que així ho consideren. 

     La vicepresidenta 4t de Relacions Públiques i Associacions Falleres 
Mercedes de la Guia Maciá exposa que s’han inscrit a la Gala Fallera 2.180 
persones, 300 més que l’any passat. L’apertura de les portes a l‘acte serà a les 
20.30 hores i a les 21.00 hores començaran ls fotografies. Actuarà l’orquestra 
Montecarlo. No es podrà accedir després del sopar. 

 Les falles agraciades amb l’assistència  a alguna “mascletà” des del balcó de 
l’Ajuntament hauran d’indicar els noms i cognoms de les quatre persones que 
assistisquen, ja que les invitacions estan personalitzades. Quan es tinguen es 
podran arreplegar estes. Caldrà enviar els noms a les adreces 
relacionespublicas@fallas.com i mascleta@valencia.es. La indumentària per a 
l’assistència és lliure. 

  El vicepresident 5é d’Incidències i Demarcacions Javier Tejero Zabal 
manifesta que en les jornades celebrades el 13 de febrer al Centre Algirós, 
relatives a la legislació dedicada a la privacitat, van assistir 92 falles.   

  El dissabte 23 de febrer es va fer el curs RGCRE i ja estan els resultats de les 
persones aprovades en la pàgina web.   
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  També s’han realitzat diversos cursos CRE en este temps i un altre amb la 
col•laboració d’AVACU dedicat a la bona utilització del material pirotècnic per 
part dels fallers infantils.  

  Finalment anuncia que els censos per al proper exercici tindran alguns 
canvis. Els fallers infantils necessitaran l’autorització del pare i de la mare. 
També es demanarà el certificat de penals per als delegats d’infantils. 

  La vicepresidenta 1a de Promoció i Comunicació Montserrat Catalá 
Anglesola exposa que està en marxa el programa d’Ambaixadors. També 
informa que les persones amants de la festa que estiguen vivint a l’estranger 
poden enviar una fotografia que s’emprarà en l’acte de la Crida.   

 

 TERCER PUNT: Precs i preguntes 

    El representant de la comissió fallera núm. 250(Cadis-Dénia) demana 
que siga tinguda més en compte la figura del president infantil i que siga 
nomenat quan entre a la plaça de la Mare de Déu durant l’acte de l’ofrena. El 
vicepresident 2n de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel 
Acosta García contesta que es tindrà en compte i es posarà en coneixement 
dels membres de la delegació. 

  El representant de la comissió fallera núm 41(Cuba–Puerto Rico) 
pregunta pel pagament de la subvenció d’il·luminació de carrers de l’exercici 
anterior. Des de la presidència es contesta que s’han pagat ja i que les que 
queden són aquelles que presentaven una justificació deficient o que no es van 
tramitar correctament en l’anterior exercici. No obstant això, demana que 
passe per la regidoria per a conéixer el seguiment del seu cas en concret. Este 
contesta que ja han passat. La presidència diu que ho mirarà per a donar-li 
una resposta més concreta. 

  El representant de l’agrupació de Rascanya agraïx als regidors de 
patrimoni festiu i de comerç l’actitud i la reunió que van convocar amb la 
federació d’hostaleria per a defendre la festa de les falles de l’actitud que 
s’havia prés des d’este sector. Mostra la seua disconformitat pel ban municipal 
de falles perquè resulta perjudicial per a algunes falles i confia que se 
solucione i que per a l’any que ve es compte també amb les falles i amb els 
seus interessos. Expressa el desacord de la seua agrupació i la seua comissió 
amb l’anotació que porta el Llibre Oficial Faller relativa a la inclusió dels versos 
d’Ampar Cabrera. No és cert, com es diu, que van ser encarregats per l’anterior 
directiva, ja que se li van encarregar en el seu moment per part de l’actual 
directiva per juliol en la “Nit de la Punxà”. A més l’Assemblea de Presidents va 
votar la seua inclusió en l’esmentada publicació i eixe fet es podia haver 
arreplegat en l’anotació que apareix en el Llibre Oficial Faller. 
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 La presidència contesta que no es vol crear polèmica amb este tema i 
que s’ha actuat des de la legalitat. Afig, respecte al primer tema, que a partir 
d’abril s’intensificarà el diàleg amb l’hostaleria. Han d’entendre que les falles 
són una oportunitat i no un problema. Demana prudència i moderació a totes 
les parts implicades. L’estudi de l’impacte econòmic que s’està preparant vol 
demostrar la festa fallera ajuda  a potenciar econòmicament l’hostaleria. Pel 
que fa al ban municipal expressa que es va convocar en el Complex de la 
Petxina una reunió amb les falles per a explicar-ho. No obstant això, pren nota 
de la queixa. 

  El representant de la comissió fallera núm. 167(en Plom-Guillem de 
Castro) demana que l’eixida de les comissions falleres de la plaça de la Mare de 
Déu el dia de l’Ofrena pel carrer Cavallers estiga protegida amb més tanques. 
La presidència contesta que ho tindran en compte. 

  El representant de la comissió fallera núm. 289((Isabel la Catòlica-Ciril 
Amorós) exposa que la seua comissió no ha cobrat la subvenció dels carrers 
il·luminats de l’exercici anterior. Segons els han informat, es troba en el tercer 
bloc de falles que han de rebre-la i volen saber què significa estar en eixe bloc. 
La presidència contesta que el fet d’estar en eixe grup està relacionat amb el fet 
que els faltava afegir algun document i que este arribara tard, per eixa raó no 
s’ha pagat. La intenció és fer un esforç des de la regidoria per a pagar-ho però 
ja des del pressupost del 2016 i no des del 2015. 

  El representant de la comissió fallera núm. 275(plaça del Pouet) pregunta 
perquè no s’ha esmentat en l’Assemblea el tema de l’expedient d’incidències 
116/2015-16 relacionat amb les comissions el Pouet y Molinell-Alboraia. El 
vicepresident 5é d’Incidències i Demarcacions Javier Tejero Zabal contesta que 
s’ha aprovat en el Ple de JCF, ja que és l’organisme on s’ha de tractar. Després 
de la seua aprovació, hi ha 20 dies per a posar recurs. Si l’expedient és 
recorregut, passarà a la comissió de recursos i per maig, quan ja no estiga en 
funcions l’Assemblea de presidents, es portarà a esta per a ser aprovat. Sols si 
hi ha recurs l’expedient ha de ser aprovat per l’Assemblea de Presidents. El 
representant de la comissió es queixa que ha sigut sabedor de l’aprovació de 
l’expedient pel Ple per internet, abans de rebre una comunicació oficial. El 
vicepresident entén la seua queixa però afig que no es pot tallar la llibertat 
d’informació. El representant de la comissió pregunta què pot fer per a 
defendre’s la seua comissió de l’aprovació de l’expedient. El vicepresident li 
manifesta que no hi ha indefensió, ja que té 20 dies per a interposar un recurs. 

  Es pregunta si hi ha algun problema per al cobrament de les subvencions 
dels monuments si no s’han cobrat la dels carrers il·luminats. La presidència 
contesta que ho preguntarà i que des de la regidoria s’està fent l’esforç per a 
pagar entre març i abril. Demana a les comissions que no esgoten els terminis  
perquè així podran accelerar el pagament. 
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  El representant de la comissió fallera núm. 31(Lo Rat Penat) exposa que 
l’any passat en la Gala fallera  li furtaren  elements de la seua indumentària. 
Per eixa raó va demanar que s’instal·lara un servici de guarda-roba en el qual 
es pagarà un donatiu per usar-la i que este fóra per a una ONG. La presidència 
informa que enguany serà difícil posar-la en marxa però que s’estudiarà per al 
següent exercici. Afig que eixa és una de les raons per les quals no es permetrà 
l’entrada a la gala fallera de persones que no hagen sopat en el recinte. El 
representant faller comenta que  en una altra assemblea va proposar que en 
l’acte de lliurament de les màximes recompenses en el Palau de l’Exposició hi 
haja major seguretat davant la gran afluència de gent. Com a membre del 
sector Camins al Grau fa una crítica constructiva per a superar eixa situació. 
Finalment demana que el màxim representant de la Junta Central fallera que 
estiga en l’acte vista amb la indumentària tradicional valenciana. El 
vicepresident 2n de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel 
Acosta García contesta que s’intenta no acumular moltes comissions en eixe 
acte que se celebra al Palau de l’Exposició. El problema és que algunes 
comissions porten molts acompanyants i unes altres no tants. L’extensió de 
l’espai no té moltes solucions. Demana disculpes per si a voltes els membres de 
la Junta Central Fallera no tracten  amb molta  amabilitat els assistents en els 
moments que hi ha nerviosisme i situacions de pressió per l’excés d’assistents. 
El vicepresident 5é d’Incidències i Demarcacions Javier Tejero Zabal respon a 
la crítica que se li ha fet relativa a la no utilització per la seua part de la 
indumentària tradicional valenciana en l’acte de lliurament de les màximes 
recompenses celebrat el passat dissabte al Palau de l’Exposició. Llig unes 
paraules en les quals intenta explicar la diferència entre allò que és correcte i 
el que és adequat. Considera que la seua indumentària en aquell acte era 
adequada, ja que anava amb jaqueta, corbata i trage. El reglament no en diu 
res. Fa una reflexió relativa a l’establiment de normes de protocol en eixe acte 
com per exemple sí que hi ha per a desfilar en l’ofrena. Finalment manifesta 
que si algú s’ha incomodat per la utilització d’eixa indumentària en l’acte, 
demana disculpes. El representant de la comissió fallera contesta que li sembla 
trista eixa contestació amb un discurs teòric i que en la festa de les falles no 
cal tanta contestació teòrica. 

  El representant de la comissió fallera núm. 258(General Barroso–Calvo 
Acacio) prega que el refrigeri que se servix primerament en safates en la gala 
fallera se servisca en plats per a aconseguir que tots els assistents puguen 
tastar-lo. La vicepresidenta 4t de Relacions Públiques i Associacions Falleres 
Mercedes de la Guia Maciá contesta que se servirà en plats i que en l’espai 
dedicat a fer-se fotografies no es repartirà res. 

  El representant de la comissió fallera núm. 331(General Asensio–Marqués 
de Malferit) agraïx el suport i afecte que ha rebut per part de totes les falles 
des que la seua representant va ser elegida Fallera Major Infantil de València. 
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  Finalment la presidència desitja bones falles  a tots els assistents. Demana 
que les disfruten responsablement els fallers i les falleres i també el veïnat. 

  Seguidament es  va tancar la sessió a la 23.11 hores de la nit. 

 

V i P El President 

 

 

 

Firmat: Pere Fuset i Tortosa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Martínez Tormo 
Secretario General 
 
 
 
 
 


