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Cada nou exercici hi ha moltes persones que accedixen a càrrecs de 
responsabilitat en les seues comissions. De vegades, pot ser necessari algun 
tipus d'assessorament o d'informació tècnica.  
 
Per això, la Junta Central Fallera, dins de les seues possibilitats, ha organitzat 
una sèrie de sessions formatives dirigides a determinats directius. 
 
A. Sessió per a delegats o encarregats del llibret  
 

Dijous 29 de juny, 19:00 h, Junta Central Fallera 
  
1. El disseny del llibret de falla (per Ibán Ramón)  

 
B. Sessió per a qui té la presidència, la secretaria o la tresoreria de la falla 
 

 Dilluns 3 i dimarts 4 de juliol, 19:00 h, Junta Central Fallera  
 
1. Fiscalitat bàsica i responsabilitats derivades  
2. Els drets d'autor (Societat General d'Autors)  
3. Sol·licitud i justificació de Subvencions  
 

Dilluns 3 de juliol: falles 1 a 200  
Dimarts 4 de juliol: falles 201 a 391  

 
C. Sessió per a secretàries i secretaris  
 

Dimecres 5 de juliol, 19:00 h, Junta Central Fallera  
 
1. El programa de censos  
2. Les recompenses  
3. Documents informàtics  

 
D. Sessió per a qui té la presidència o la secretària de la falla  
 

Dijous 6 de juliol, 19:00 h, Junta Central Fallera  
 
1. Incidències  
2. Privacitat  
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Per a accedir a qualsevol d'estes sessions formatives s'haurà d'enviar per 
correu electrònic a secretaria@fallas.com escrit signat pel president de la 
falla amb la relació de les persones (nom, cognoms i número de cens) que 
desitgen assistir, el càrrec corresponent i el curs que els interessa, fins al 26 
de juny de 2017. Per qüestions d'organització i aforament s'ha de limitar la 
inscripció a una persona per càrrec i comissió. 

 
 
 
 

  
 
 Ramon Estellés i Feliu 

Secretari General 


