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Nota Informativa núm. 145/2015-16 Data: 15/11/2016         

Tipus: Actes Assemblees Presidents 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta assemblea octubre 2016 

 
Acta de l’Assemblea General Ordinària de Presidents de falla celebrada a la 
Sala Iturbi del Palau de la Música de València el dimarts  25 d’octubre de 2016 
a les 22.05 hores davall la presidència de Pere Fuset i Tortosa, com a Secretari 
General José Martínez Tormo i amb l’assistència dels representants de les 
comissions falleres relacionats al marge d’acord amb els punts de l’orde del dia 
establits en la convocatòria. 

 Primerament es guarda un minut de silenci en memòria del recent traspàs del 
president de la comissió fallera Ramon de Rocafull- comte d’Alaquàs Héctor 
Perales Prima.  

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix de les actes anteriors  

  El representant de la comissió fallera núm. 360 (R. Dario-Fra L. Colomer) 
sol·licita el 17 d’octubre que la seua intervenció en l’Assemblea del 27 de 
setembre siga arreplegada literalment. S’assumix l’esmentada sol·licitud. 
Posteriorment és aprovada l’acta per unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe de presidència  

  La presidència felicita les noves Falleres Majors Raquel Alario Bernabé i Clara 
María Parejo Pérez. Les exaltacions seran a la Sala Iturbi del Palau de la 
Música. La de la Fallera Major es realitzarà el 27 de gener de 2017 i la de la 
Fallera Major Infantil el 28 de gener de 2017.  

  S’informa que ha hagut una reunió de la Interagrupació de comissions de 
falles amb diversos regidors amb la intenció de conéixer millor els problemes de 
les comissions falleres i buscar-ne solucions. S’ha  acordat realitzar-les amb 
periodicitat. 
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 El Llibre Oficial faller del 2017 contindrà, com tots els anys, uns versos 
dedicats a les falleres majors i també el saluda d’estes. Enguany s’obrirà un 
concurs obert per a triar les dos poesies, en dos modalitats: la dedicada a la 
Fallera Major i a la fallera Major Infantil. Els versos guanyadors seran 
publicats en el Llibre Oficial Faller. 

  El 28 de novembre començarà l’Assemblea de la UNESCO a Addis Abeba 
(Etiòpia).  En el punt 33-32 s’avaluarà la candidatura de la Festa de les Falles 
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat i es decidirà sobre el seu 
nomenament. 

  El 28 d’octubre  a les 19.30 hores la Llotja dels Mercaders de la Seda, 
Patrimoni de la Humanitat des de l’any 1996, acollirà la presentació del llibre 
“Les Falles, un patrimoni en comú” amb la intenció de donar suport a la 
candidatura de la festa fallera. També es presentarà la pàgina web dedicada a 
la candidatura. La Fira del Col·leccionisme i de la Literatura Fallera tindrà lloc 
l’11 i 12 de novembre al centre comercial Nuevo Centro. Allí es presentarà la 
Companyia Estable de Teatre Faller. 

  La regidoria de Mobilitat i Residus enviarà diverses circulars informatives 
relatives  a la retirada de  bol·lards per a la “plantà” de les falles i les 
necessitats de poda d’arbres que tenen les comissions falleres. L’objectiu és 
atendre millor les demandes del col·lectiu faller. 

  Es felicita la delegació d’Infantils i Joventut per l’èxit de la I Trobada Juvenil 
celebrada a la Ciutat Fallera. Manifesta també la voluntat d’apostar per les 
activitats de la joventut. 

  La presidència es referix al document relatiu a les normes protocol·làries que 
firmaren les candidates, membres de les Corts de les Falleres Majors i les 
Falleres Majors i que han sigut notícia en un mitjà de comunicació. Manifesta 
que el 85% dels punts que apareixen en l’esmentat document coincidix amb  
els quals s’han firmat en uns altres anys. El canvi està que s’ha fet signar 
també  a les 72 candidates a formar part de la Cort d’Honor. Informa que se’ls 
n’ha lliurat una còpia.  

  El cobrament de la subvenció d’il·luminació de carrers es cobrarà 
pròximament. Ells pagaments de les subvencions són consecutius i si una en 
necessita esmenar-se no es cobra la següent, fins que eixa no és solucionada. 
La següent subvenció que serà pagada és la de les bandes de música, la qual 
tindrà una quantitat mitjana de 250 a 300 euros per comissió. 
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  Des del 2 d’octubre la llei obliga que les sol·licituds amb l’Administració es 
tramiten digitalment. Caldrà que cada comissió fallera gestione l’obtenció de la 
signatura digital. Ara hi ha un temps de transició perquè les comissions 
realitzen eixe tràmit. S’està preparant una jornada orientativa dedicada a este 
tema i també, com l’any anterior, als permisos fallers. Se celebrarà al complex 
“la Petxina” .  

  La vicepresidenta 2a de Promoció i Comunicació Montse Català 
Anglesola informa també que el 28 de novembre de 2016 a Addis Abeba 
(Etiòpia) començarà la reunió del comité de la UNESCO que avaluarà les 
candidatures per a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Afig que el 28 
d’octubre al Saló Columnari de la Llotja dels Mercaders de la Seda es 
presentarà una publicació per a donar suport a la candidatura de la festa 
fallera i en la qual han participat 18 fotògrafs. Ha estat possible gràcies al 
treball de les delegacions de Promoció Exterior i Comunicació  i la d’Arxiu, 
Biblioteca, Censos i Publicacions. Informa que hi haurà una representació 
fallera en el festival “Light Up” que se  celebrara  a Lancaster el 4 i 5 de 
novembre. L’artista faller Mario Igual hi plantarà una falla infantil. 

  El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García agraïx  la participació de 150 comissions falleres i 
de 150 persones voluntàries en l’organització de l’acte per  a realitzar un 
Guinness rècord de paelles el qual finalment no es va realitzar però que no va 
generar cap cost a Junta Central Fallera. Si s’haguera realitzat, haguera tingut 
un cost econòmic. Apunta que tal vegada la coincidència amb uns altres 
esdeveniments va fer que la inscripció no arribarà al nombre necessari 
d’apuntats. També agraïx la participació de les 16 comissions falleres en la 
mitja marató de València. Informa que se seguirà entrenant per a la marató 
amb la concentració de fallers al parc del riu Túria per a realitzar 10 km. 
Anuncia que se celebrarà per primera vegada un campionat de futbolí faller al 
casal de la comissió fallera de Sagunt-pare Urbano. La inscripció serà de 10 
euros.  

TERCER PUNT: INTERLOCUCIÓ AMB DOMINI PÚBLIC RESPECTE A 
L’ORDENANÇA DE LA VIA PÚBLICA  

  El regidor Espai Públic Carlos Galiana Llorens intervé per  a resoldre els 
dubtes i les qüestions que desitgen formular les comissions falleres relatives a 
les sol·licituds de permisos d’ocupació de la via pública.  
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En primer lloc agraïx la possibilitat que li ha donat l’Assemblea de Presidents 
de participar en esta reunió. Considera que és important que els regidors 
puguen parlar directament amb la ciutadania i en este cas amb les comissions 
falleres. 

  L’agost del 2014 es va  aprovar l’actual ordenança. En el seu moment va ser 
criticada per ell com a regidor de l’oposició. Resulta complex perquè regula 
molt més que les festes. Actualment hi ha 14 funcionaris per a gestionar-la, 
quan caldria que n’hi haguera 35 per a atendre correctament la seua regulació. 
L’any 2015 va atendre 2.692 expedients i en este 2016 fins al 26 d’octubre se 
n’han atés 4.500. Un 30% n’estan dedicats a festes. Abans es gestionava de la 
regidoria de Descentralització este tipus d’activitat i ara es coordina des de 
l’àrea d’Espai Públic. De moment no funciona com caldria i eixa situació no és 
agradable. El servici és un centre gestor que coordina diferents àrees a les 
quals se’ls remeten els expedients per a la seua aprovació. Si estos els 
deneguen, la Regidoria no pot atorgar els permisos sol·licitats. Els permisos per 
a manifestacions no es donen des de l’Ajuntament sinó des de la Delegació del 
Govern. 

  L’article 17 especifica que l’autorització d’actes festius han d’estar referits  a 
festejos tradicionals per a ser autoritzats però no definix quins  són estos. 
Proposa que les comissions falleres ajuden  a la seua definició. Des de la 
regidoria s’està treballant per a reformar l’ordenança. S’ha creat un grup de 
treball amb diferents agents socials. Després s’ha analitzat la modificació a 
partir de les propostes inicials que s’han suggerit. Finalment es reuniran 
novament amb els  agents socials per a mostrar-los les conclusions.  

  També es desitja crear una base de dades per a arreplegar els festejos que 
anualment, i de manera cíclica, celebren les comissions falleres per evitar que 
cada any s’haja de tramitar la sol·licitud aportant tota al documentació d’uns  
anys anteriors. Així s’agilitzaria la concessió dels permisos. 

  Ara per  ara s’aplica l ‘ordenança encara que és sabedor que no agrada el seu 
compliment i per eixe motiu es vol buscar unes altres solucions. Demana 
disculpes per les errades que es puguen generar a voltes i encoratja a fer 
suggeriments i queixes quan no s’estiga d’acord en determinades aplicacions.  

  Pel que fa al cas de la comissió fallera Visitació-Oriola explica que l’expedient 
és del 2013. Anirà amb el tècnic i intentarà solucionar el problema creat. 
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  El representant de la comissió fallera núm.100 (arquebisbe Olaechea-
sant Marcel·lí) li pregunta pel tema del cobrament de les fiances. Reconeix que 
no sabia que calia reclamar-la per a ser retornada i afig que encara no l’ha 
cobrada. El regidor contesta que vol acabar amb l’excessiu nombre de fiances 
que es demanen i agilitzarà més a la tramitació.Facilita el correu electrònic de 
la delegació regidorespaipublic@valencia.es., per si de cas les comissions 
desitgen posar-se en contacte amb el seu departament. 

  El representant de la comissió núm.97 (plaça García Morato–Yecla) 
demana informació relativa a la tramitació de les fiances. La presidència 
informa que pròximament se’n realitzaran  unes jornades informatives. 

  El representant de la comissió fallera núm.330 (Vicent Sancho Tello-
Xile-Av.Aragó) exposa que a la seua falla se li denegà la realització d’una 
dansà al carrer el 16 d’octubre, després d’haver presentat la documentació el 
16 de setembre. Se li contestà quan faltaven sols dos dies per  a la realització 
de l’acte. Se li va donar una resposta que no és correcta i sense temps per a 
prendre alternatives. Confia que no els torne a passar.  Des de la regidoria de 
Cultura Festiva es va intentar ajudar-los però no va ser possible aconseguir el 
permís necessari. El regidor li contesta que té raó i que s’ha de comunicar 
abans la resolució de l’expedient. El representant de la comissió li afig que la 
contestació negativa se’ls va donar perquè preguntaren sinó tal vegada no 
s’haguera produït. 

  El representant de la comissió fallera núm. 258 (general Barroso-Calvo 
Acacio) exposa que durant 42 anys consecutius se’ls ha concedit autoritació 
per a realitzar la celebració de l’aniversari de la falla i que enguany se’ls ha 
contestat negativament. Desitja que se li diga què ha fet en mal en la 
tramitació de la sol·licitud. L’han informada negativament però sense cap 
justificació de la resolució. El regidor contesta que no hi ha base de dades 
registrada de les autoritzacions d’uns altres anys i que el servici per tant no 
posseïx un historial anterior. Pren nota per a interessar-se per eixe tema. 
Potser siga el motiu el fet que no s’haja tractat l’activitat com a festa 
tradicional. Considera que cal regularitzar la definició de festa tradicional i 
crear un historial d’actes que anualment i de manera cíclica realitzen les 
comissions falleres per agilitzar les tramitacions. 
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  El representant de la comissió fallera núm. 194 (Visitació-Oriola) agraïx 
la intervenció que sempre ha tingut el regidor de Cultura Festiva per a resoldre 
la seua problemàtica. Li manifesta al regidor de Domini Públic que confia que 
no tarde 4 mesos  a visitar-los. El regidor contesta que hi anirà prompte. El 
representant de la comissió li ho agraïx. 

El representant de la comissió núm.276 (Carrera Malilla-Illa Cabrera) 
agraïx les explicacions del regidor. Confia que l’any que ve  tots els permisos 
arriben en forma i temps correcte. Pregunta per què es va autoritzar el 15 de 
març a unes comissions falleres tindre ambientació musical i a unes altres no. 
El regidor contesta que admet les errades que es van celebrar enguany en la 
concessió de les autoritzacions per als balls de Sant Joan. Confia que la 
modificació de l’ordenança facilitarà i aclarirà al situació en el pròxim any. Pel 
que fa al cas de les autoritzacions per al 15 de març en principi l’aplicació era 
per igual per a totes les comissions. Tal vegada hi va haver alguna errada. El 
fet que a voltes es ralentitze el permís també depén de la regidoria de policia i 
no sols de la seua àrea. 

  El president de l’agrupació de Rascanya considera positiva la predisposició 
dels regidors i les regidores per a participar en reunions amb la finalitat 
d’aclarir les qüestions que plantegen les comissions falleres. Confia que entre 
tots es posarà la fórmula per a anar per la mateixa línia. Agraïx este tipus de 
reunió.  

 

QUART PUNT: Precs i preguntes  

  El representant de la comissió fallera núm.5 (Dr. Oloriz-arquebisbe 
Fabian i Fuero) demana que es cree una instància específica per a la 
sol·licitud de celebració de correfocs.  El regidor d’Espai Públic Carlos Galiana 
Llorens li contesta que no n’ha vist moltes,  de sol·licituds, però que tindrà en 
compte el suggeriment. També sol·licita que siga revisat el sistema pel qual 
s’assignen les dates per  a la representació de les obres en el Concurs de Teatre 
i de Presentacions organitzat des de la delegació de Cultura. La presidència en 
pren nota i li ho farà saber a la vicepresidenta 5a de l’àrea de Cultura i 
Documentació Inmaculada Guerrero Bolinches. 
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  El representant de la comissió fallera núm.101(Carrera Malilla-Enginyer 
J.Benlloch) pregunta per la gestió de la resolució que la delegació d’Incidències 
va realitzar en el seu moment amb motiu de l’expedient dedicat a una denúncia 
per morositat. Quatre anys després no s’ha donat solució i ningú ha pagat els 
diners que es deuen. Desitja que se li conteste per escrit a la seua sol·licitud i 
que no se li donen sols paraules. També pregunta per l’aprovació del reglament 
de Règim Interior de la comissió fallera, ja que ha sigut rebutjat per Junta 
Central Fallera en quatre ocasions, quan el  document ja ha sigut aprovat per 
part del Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana. N’ha demanat 
explicacions. Desitja que se li responga de manera escrita i s’especifique les 
causes que ho motiven. El vicepresident 4t de l’àrea d’Incidència, demarcació i 
Falla Javier Tejero Zabal li contesta que tot s’ha fet des de la correcció i s’ha 
tractat bé a la comissió. Pel que fa al reglament de règim interior respon que 
les esmenes que se li han fet des de Junta Central Fallera no han sigut 
tingudes en compte. Des de l’Assessoria Jurídica no es pot autoritzar un 
Reglament si contradiu el Reglament Faller. No hi ha interés per denegar però 
no es pot caure en contradiccions entre les normatives. Li consta que se li ha 
contestat per escrit a la sol·licitud que ha fet, encara que el representant afirme 
el contrari. Pel que fa al tema de l’aplicació de la resolució de l’expedient de 
morositat no li consta que els sancionats estiguen censats en una altra 
comissió i per tant no es pot fer res des de Junta Central Fallera, ja que la 
resolució per la via penal no depén de la delegació d’Incidències. Finalment el 
vicepresident pregunta si en quatre anys no se li ha donat des de Junta 
Central Fallera cap resposta per escrit. El representant li contesta 
negativament i este li comunica que se’ls farà arribar. 

  El representant de la comissió fallera núm.233(Av. de la Plata –general 
Urrutia) pregunta per la reunió que el secretari General va dir que convocaria 
per a tractar de proposar nous criteris relatius al repartiment d’entrades per 
als actes de les exaltacions de les Falleres Majors de València, ja que ells van 
sol·licitar formar part d’eixa comissió i no se’ls ha convocat. Des de Secretaria 
General es contesta que no s’ha realitzat una reunió d’eixa comissió des que en 
sol·licitaren la seua participació. Desitja que coneguen tot el treball que fins 
ara ha realitzat esta. Va dir que la reunió es faria després de la proclamació de 
les falleres majors però que encara no ha pogut convocar-se. Considera que és 
una temeritat llançar a l’Assemblea una proposta relativa a eixe tema sense 
conéixer el treball que fins ara ha desenrotllat la comissió.  
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Els prega que esperen setmana i mitja perquè es llance la convocatòria d’una 
reunió de la comissió. El mateix representant pregunta pel conveni firmat amb 
la SGAE i com afecta les comissions. Des de Secretaria General es contesta que 
s’està treballant en eixe tema però que pel fet que hi ha hagut canvis en la 
direcció territorial d’eixa entitat no ha pogut encara tindre una reunió amb la 
nova direcció.  

  El representant de la comissió fallera núm.55(Sapadors-V.Lleó) agraïx les 
felicitacions realitzades a la seua comissió pel fet que la Fallera Major Infantil 
de València Clara María Parejo Pérez siga component de la seua falla. També 
pregunta per l’actitud que les comissions falleres han de prendre davant la 
reclamació de drets per part de la SGAE. La Interagrupació de Comissions de 
Falles els recomana que no li comuniquen  a eixa entitat tota la informació de 
les activitats mentre que el regidor de Cultura Festiva els exposa que cal 
complir el que diu la llei. 

  El representant de la comissió fallera núm.172(Pérez Galdos-Jesús-
mestre Sosa) manifesta la preocupació per la poca celeritat del PROP per  a 
certificar que una falla és associació cultural, ja que quan este document 
arriba, ja no es pot presentar a la delegació d’Hisenda per al certificat digital ja 
que han passat 15 dies i es troba caducat. La Presidència comunica que des de 
l’Ajuntament es vol agilitzar este tema  amb la implantació de la clau pin. 
. El vicepresident 4t de l’àrea d’Incidència, demarcació i Falla Javier Tejero 
Zabal els informa que es el termini són són 15 sies sinó 10. 
  El representant de la comissió fallera núm.35(Joan d’Aguiló- Gaspar 
Aguilar) manifesta, pel que fa al conflicte pels drets a pagar a la SGAE, que 
esta els ha contestat a ella i a unes altres comissions i que ells actuaran com 
creguen convenient.  

  El representant de la comissió fallera núm.359(Enginyer J. Sirera-Pius 
IX) pregunta per les subvencions concedides per la celebració dels balls de sant 
Joan.  La presidència  li contesta que serà l’última a tramitar però que es 
pagarà abans de l’acabament de l’any. 
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El representant de la comissió fallera núm.289(Isabel la Catòlica-Ciril 
Amorós) manifesta que en la passada assemblea va sol·licitar els  documents 
que firmaren les candidates  a les Corts d’Honor de València del 2017. Junta 
Central Fallera li va reconéixer el dret a consultar-lo sense que poguera 
tindre’n una còpia. Seguidament el representant va descriure amb gran detall 
les característiques de l’esmentat document. Diu que hi ha dos documents: un 
firmat el 7 de setembre de 2016 per les candidates i un altre el 26 de setembre 
per les components de les Corts d’Honor. El primer estava referit a la cessió 
d’imatges i a les actuacions que, en cas d’incompliment dels punts firmats 
poden prendre’s contra les candidates. El segon té 25 fulls està dedicat a les 
normes protocolàries i al final n’hi ha un per a firmar les interessades, on 
especifica que esta assegura que se l’ha llegit, que l’accepta i que no farà públic 
el seu contingut. Entre els punts que esmenta el representant d’esta comissió 
destaquen:  el fet que la sol·licitud per a participar d’actes de la seua comissió 
o sector s’ha de fer amb 20 dies d’antelació, la falta d’assistència a un acte té 
com a sanció no deixar-la eixir a un següent acte, l’acompanyament de la Cort 
d’Honor i de les Falleres Majors es pot delegar no sols en vicepresidents sinó en 
uns altres fallers, JCF no es responsabilitza dels posteriors canvis de talla en la 
indumentària o el calcer, no es podrán fer complements als vestits i explica la 
indumentària per a la dansà, s’especifica en quins actes hauran de posar-se les 
components els vestits regalats per la JCF, es pot indicar a les inegrantes si no 
porten la indumentària adequada i també aconsellar com vestir de particular, 
si els pares no estan a casa quan es torne a una component de la Cort d’Honor 
Infantil de València es poden prendre mides, els pares de les menors proveïran 
de cadires per al cotxe a les menors de menys de 1,35 m de altura, en alguns  
actes les candidates hauran d’acudir als llocs acordats pels seus mateixos 
mitjans de transport, l’oblit en desplaçaments d’elements necessaris de la 
indumentària pot suposar algun tipus de sanció, s’ha d’avisar dels canvis de 
les situacions familiars com ara la separació dels pares pel que fa a les menors 
i moltes altres normes que el representant continua enumerant. Seguidament 
realitza tot un extens seguit de preguntes: Per què el document definix la figura 
de les Falleres Majors de València i de les Corts d’Honor a partir d’uns criteris 
que no estan en el Reglament Faller i que per tant li pertoca definir-los a 
l’Assemblea? Per què s'arreplega el terme sanció en dos ocasions? Quines són 
les directrius que s'establixen per a sancionar? Quines són les directrius de 
l’Agenda Fallera? En quins casos les Corts d'Honor i les Falleres Majors poden 
anar sense la companyia del Secretari General o dels vicepresidents? No Hi ha 
diners per a les sabates de les falleres? Com és possible que si València és la 
capital internacional de la seda, només se'ls facilite dos vestits a les Falleres 
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Majors? Per què s’han de posar un vestit regalat en la primera “mascletà”? Si la 
roba dels acompanyants no és adequada poden enviar-los a casa a canviar-se? 
Quines mesures es prendran quan no estiguen els pares a casa en el moment 
de tornada de les components menors de les Cort d'Honor? A quins actes han 
d'assistir les components de les Corts d'Honor pels seus mitjans de transport? 
Quines mesures es prendran quan no ho facen? ¿No hi ha diners per a les 
cadires de cotxe per a les menors? Estes normes han estat firmades també pels 
membres de la Junta Directiva?  Si no es respecta la confidencialitat quines 
mides es prendran? Per què hi ha tant obscurantisme en l'aprovació del text? 
Per què han fet un document que genera més preguntes que respostes? 
Finalment prega es retire eixe document i se’n faça un amb el consens dels 
òrgans competents. Des de la Presidència es contesta que no hi ha opacitat i 
que el representant ha accedit a ell, després de molts anys en els quals les 
comissions falleres no podien accedir a aquest tipus de document signat entre 
les components de la Cort d'Honor i la Junta Central Fallera. És important que 
existisca un document com este i el que s'ha fet és mantindre el que se signava 
altres anys. La proposta era actualitzar-lo a través de la creació d'una comissió 
de treball. Enguany no ha pogut ser així però es realitzarà el pròxim any. El 
representant ha tingut accés al document per ser part d'una comissió que té 
una representació en les Corts d'Honor i amb el compromís de ser respectada 
la seua confidencialitat, la qual cosa no ha tingut en compte. Des de la 
Secretaria General es contesta que un document de JCF del 2009 va definir la 
figura de la Fallera Major i eixa concepció és la que s'ha tingut en consideració 
en el document. La sol·licitud per a assistir a qualsevol acte oficial, establix 
l'àrea de protocol que s'ha d'avisar sempre amb 20 dies d'antelació, 
independentment del tipus d'acte que siga. L'objectiu del document no és 
sancionar sinó que suposa un conveni de coexistència per a respectar per les 
dos parts. Las directriusde la Agenda són les de tota la vida. Els 
acompanyants, només de manera excepcional, no seran el secretari General o 
els vicepresidents i mai no aniran asoles. La compra de les sabates de les 
components de la Cort d'Honor és assumida per JCF però només a partir de 
l'últim mes de regnat deixa esta d'assumir eixa despesa pel poc temps que 
queda per a assistir a actes. JCF paga dos vestits a les Falleres Majors i 
l'Ajuntament de València dos teles. En els últims anys es regala un tercera 
tela. En la primera “mascletà” lluirà un dels vestits per ser este un primer 
moment de contacte amb els fallers i les falleres de forma nombrosa. El tema 
de la roba no apropiada és una mida de protecció a les falleres.  Si els pares no 
estan a casa, el conductor que porta a les menors no pot estar esperant-se fins 
que estos arriben, per açò cal evitar que passe.  
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Les cadires s’han de portar perquè els cotxes i els acompanyants no són 
sempre els mateixos encara que ni fan falta JCF en té i si a alguna li cal se li’n 
deixaran. Els desplaçaments de les components de les Corts d'Honor pels seus 
mitjans de transport seran puntuals i tan sols fins a un punt on un autobús 
les arreplegarà a totes. Quant a la informació en les xarxes socials, JCF vol 
protegir a les integrants de la Cort d'Honor i per eixe motiu establix unes 
pautes de confidencialitat. Considera que este document no és obscurantista, 
ja que el representant d'esta comissió l’ha pogut llegir. No cal aprovar-ho en 
una Assemblea per ser un document privatiu que regula les activitats entre 
l'àrea de protocol i els membres de les Corts d'Honor. Després d'estes 
detallades contestacions, el representant li contesta que li queden per 
respondre moltes preguntes com la pregunta relativa a quines mesures es 
prendran si no es complix amb les activitats de l'agenda Fallera, si les normes 
les ha d’acomplir la Junta Directiva. les mides que es prendran quan no 
estiguen a casa els pares i a quins actes han d’acudir pels seus mitjans. Des de 
Secretaria General se li contesta que no en són tantes les que no ha contestat 
com ha dit i seguidament ho fa. Manifesta que no es descriuen les sancions 
perquè no es vol castigar sinó responsabilitzar les components de les Corts 
d'Honor. Exposa que primer són els actes de l'Agenda de JCF que l'assistència 
a les activitats dels sectors o comissions falleres de les components de les Corts 
d'Honor. Els actes als quals assistiran amb els seus mitjans de transport seran 
molt pocs, com per exemple l'acte de la cuestació de la bandereta, el concurs 
de Betlems i poc més. Finalment diu que no se li ha contestat si la Junta 
Directiva ha de firmar les normes. El Secretari General contesta que no. La 
Presidència diu que no perquè no són ni components de la Cort d’Honor ni 
Falleres Majors. 

  El representant de la comissió fallera núm.175 (Barri Mont de Pietat) 
agraeix la creació d'una àrea dedicada a coordinar els actes solidaris de les 
comissions falleres. També prega es reconega l'esforç realitzat per totes les 
comissions que es presenten al Concurs de Betlems i no solament a les 
premiades. Des de la presidència es felicita a esta comissió pels seus actes 
solidaris. El vicepresident 1r de les àrees de Festejos, Infantil, Joventut i 
Esports José Manuel Acosta García pren nota del suggeriment. 
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  El representant de la comissió fallera núm.93 (general Llorens-Dr.Marco 
Merenciano) convida a la desfilada d'indumentària tradicional organitzada per 
la seua comissió el 10 de desembre. Els beneficis aniran destinats a la 
Fundació Pequeño Deseo. Hi haurà fila 0. L'entrada costarà 3 euros i per a 
menys de 3 anys serà d'1 euro. Agraeix l'ajuda prestada per la delegació de 
Solidaritat de JCF. 

  El representant de la comissió fallera núm.330 (V.Sancho Tello-Xile-
Av.Aragó) pregunta quines són les conseqüències que tindrà el nomenament 
de la festa de les falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de 
la UNESCO. Vol saber si suposarà l'intervencionisme d'organismes externs en 
la festa. La presidència respon que no serà així i que esta decisió reforçarà  les 
comissions i  la JCF. 
  La sessió s'alça a les 24.15 hores de la nit de la qual com a secretari estenc la 
present acta amb el vistiplau del president. 

V i P El President 

 
 
Signat: Pere Fuset i Tortosa                          
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