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Nota Informativa núm. 121/2016-17 Data: 19/10/2016         

Tipus: Actes Assemblees Presidents 

Delegació remitent: Secretaría 

Assumpte: acta assemblea setembre 2016 

 
  El dimarts 27 de setembre 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 els punts de l’orde del dia establits en la convocatòria.  

PRIMER PUNT: Aprovació, si procedix de les actes anteriors  

  Les actes anteriors de l’Assemblea Ordinària del 28 de juny de 2016 i de 
l’Assemblea Extraordinària del 6 de setembre de 2016 són aprovades per 
unanimitat. 

SEGON PUNT: Informe de presidència  

  La Presidència felicita les candidates elegides per a formar part de les Corts 
d’Honor de les Falleres Majors de València del 2017. Agraïx el treball realitzat 
per les delegacions de Festejos i Infantils i per tots els participants en l’acte. 
Destaca el fet que este acabara més prompte que en anys anteriors. 

  El Secretari General fa lectura de les dones i xiquetes seleccionades.  

  Han sigut seleccionades per  a formar part de la Cort d’Honor de la Fallera 
Major Infantil de València les següents xiquetes: Ariadna García García 
(comissió fallera Sanchis Bergón–Túria), Sonia Palomero Ibáñez (comissió 
fallera lo Rat Penat), Yaiza Delgado Tomás (comissió fallera Aras d’Alpont–
Castell de Pop), Claudia Navarro Martín (comissió fallera Peu de la Creu- J. 
Villarrasa), Natalia Pilar Calvo Gómez (comissió fallera Mercat Central), Marina 
Gozálvez Piquer (comissió fallera Ramon de Rocafull-comte d’Alaquàs), Nuria 
Olivares Robledo (comissió fallera J.Bayarri-Els Isidros), Yaiza Aguilar Lozano 
(comissió fallera V.Sancho Tello-Xile-Av.Aragó), Mar Ortega Sancho (comissió 
fallera Almirall Cadarso-comte d’Altea), Paloma Ayora Balaguer (comissió 
fallera Pizarro-C.Amorós), Clara Maria Parejo Pérez (comissió fallera Sapadors-
V.Lleó), Marina Cutillas Villaverde (comissió fallera Tomasos-C.Cervera) i 
Rebeca Sánchez Agüera (comissió fallera Rosari-plaça Calabuig). 
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  Han sigut seleccionades per  a formar part de la Cort d’Honor de la Fallera 
Major de València les següents persones: Carmen Engo Marí (comissió fallera 
R.Dario-Fra Colomer Marí), Raquel Montero Marqués (comissió fallera Rosari-
plaça Calabuig), Carmen Llopis Borrego (comissió fallera plaça de Na Jordana), 
María Pérez Leal(comissió fallera Borseria-Tros Alt), Clara Romero Ibernón 
(comissió fallera de la plaça del Pilar),  Raquel Alario Bernabé (comissió fallera 
G.V. Ferran el Catòlic-A.Guimerà), Paula Ortiz Rubio (comissió fallera de la 
plaça del Dr. Collado), Rebeca Gómez Pastor (comissió fallera poeta Anònims-
Reial de Gandia),María Teresa Mocholí Pérez (comissió fallera Salamanca-
comte d’Altea), Marta Martínez Gomis (comissió fallera Isabel la Catòlica-
C.Amorós), Patricia Navarro Pla (G.Asensio-marqués de Solferit),Beatriz Aspas 
García (comissió fallera Cuba-Puerto Rico) i Sara Montsalvatje Pérez (comissió 
fallera Llorers-arquitecte Lucini). 

  La Presidència informa que el Ple Extraordinari i posterior Assemblea General 
per a la comunicació del nomenament de les Falleres Majors de València del 
2017 serà el 10 d’octubre de 2016 al Saló de Cristall de l’Ajuntament i a 
l’Hemicicle Municipal respectivament. La Proclamació serà l’11 d’octubre de 
2016 a l’Hemicicle Municipal. 

  El Ple de Junta Central fallera va  aprovar l’autorització de la creació de la 
comissió fallera Montesa-Dr.Marañón amb el número de cens 391 i adscrita al 
sector de Creu Coberta. 

  La Presidència exposa que diverses comissions li han exposat el seu malestar 
per les sancions imposades per la celebració dels balls de Sant Joan per part 
de la regidoria de Residus Sòlids. Encoratja a la presentació de les al·legacions 
i recursos, si estes consideren que les sancions imposades no estan 
justificades. També els aconsella que realitzen i presenten fotografies on es 
demostre l’estat en el qual queden els carrers després d’arreplegar-los en 
acabar els festejos. 

  El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports 
José Manuel Acosta García informa que falten un 30% d’inscripcions per a la 
realització del rècord Guinness “Comboi de Rècord” de paelles cuinades per a 
3.000 persones. Hi ha particulars i entitats que s’estan apuntant però 
l’autèntic motor han de ser les falles. Encoratja les comissions falleres a què 
s’impliquen més, ja que encara el 50% de les comissions censades no han 
inscrit paelles. Tenen de temps un dia per a fer-ho. El cuiner José Andrés des 
dels Estats Units d’Amèrica s’ha interessat per este rècord i en l’àmbit 
internacional ha tingut repercussió.  
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El món faller ha de ser conscient del que suposa. Li sorprén que tantes 
comissions falleres no estiguen inscrites i exposa que potser han hagut errades 
per part de la Delegació però que assegura que s’ha intentat fer el millor 
possible. S’han patit imprevistos, com la celebració d’un partit de futbol, i 
s’han hagut d’adaptar els horaris. Recorda que el 2 d’octubre a les 12.30 hores 
començarà el repartiment d’ingredients fins a les 14.30 hores. A les 15.00 
hores s’iniciarà la realització de les paelles. El rècord, per a fer-se efectiu, 
necessita que almenys durant 30 minuts estiguen cuinant-se les paelles per a 
3.000 persones. Les paelles són de 6/5 persones. Després cadascú les menjarà 
on desitge. Al recinte es podrà accedir amb neveres però sense begudes 
alcohòliques d’alta graduació.  

  El mateix vicepresident informa que  amb la finalitat d’evitar les cues d’accés 
al concurs de playbacks que se celebra a la Sala Canal es proposa que totes 
aquelles persones que desitgen acudir hauran de realitzar-se selfis realitzats en 
un lloc faller i que s’enviaran per correu electrònic. Si hi ha més persones 
presentades que places assignades, que en son 100 repartides en 50 
sol·licituds de dos entrades, es farà un llistat i es realitzarà un sorteig. A partir 
del número que isca es començarà a repartir les entrades, ja que estes estaran 
numerades. 

  Finalment també informa que s’han repartit cartells amb la campanya 
d’animació per a la marató i la mitja marató de València. S’han ampliat els 
premis respecte a l’edició anterior. N’hi haurà per al primer faller i la primera 
fallera que arriben i i per a la comissió fallera amb més fallers que entren a la 
meta. A més se n’han establit també: a la millor animació fallera, a l’animació 
fallera més nombrosa, a l’animació fallera més original i a l’animació fallera 
infantil més nombrosa. Els premis no seran acumulatius. S’han duplicat els 
premis per a escenes falleres d’animació i es lliuraran als artistes i  a les 
comissions. 

  El representant de la comissió fallera de la plaça de Jesús (núm. 236) 
pregunta si l’errada en el desenrotllament de la convocatòria “Comboi de 
Rècord” no estarà en l’horari i en el dia de l’acte. El vicepresident 1r de l’àrea 
de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel Acosta García li contesta 
que s’han vist obligats a canviar la data per la celebració de les eleccions i per 
l’excessiva calor de l’estiu. El dia límit per a realitzar l’acte era el 9 d’octubre, 
per ser quan acaba el regnat de l’actual fallera major. Per tant no quedava més 
alternativa que el 2 d’octubre. Pel que fa al canvi d’horari ha sigut a causa de 
l’hora del partit de futbol que se celebra eixe dia al migdia a l’estadi del 
Mestalla.  
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El representant contesta que el problema de trànsit i aparcament en l’Albereda 
és el mateix si s’avança o no l’horari pel futbol. Si s’haguera fet més prompte 
els fallers, sí que podrien portar al casal la paella per a menjar-la i s’haguera 
apuntat més gent. El vicepresident ho entén però demana una miqueta de 
comprensió. 

  Finalment la presidència informa que les comissions de les falles que 
pertanyen a la secció de 1A han fet arribar una proposta de canvi en la 
classificació de falles perquè es plantege a l’Assemblea però està petició ja no 
és acceptada en arribar massa tard. 

 

 

TERCER PUNT: Informe de la comissió de Recursos relatiu a l’expedient 
116/2015-2016  

 La comissió de la plaça del Pouet (núm. 275) va presentar un recurs a la 
comissió d’incidències en data del 12 de juny de 2016 relatiu a un conflicte en 
una demarcació. La Comissió de recursos es va reunir el 20 de juny de 2016 
per a estudiar l’oposició  a la resolució adoptada per la delegació el 22 de febrer 
de 2016 i aprovada pel Ple del 16 de febrer de 2016. La comissió de recursos 
ha resolt que la comissió fallera no té legitimitat per a presentar el recurs per 
no ser part afectada i per tant s’acorda no admetre el recurs contra l’esmentat 
expedient. La resolució es considera ferma. 

 

QUART PUNT: Precs i preguntes  

  El representant de l’Agrupació Centre exposa, amb tots els respectes, que 
considera que la presidència s’ha enganyat dos voltes en l’assemblea de hui. 
Una per no haver-li donat la paraula quan volia comentar una cosa a l’informe 
de presidència i deixar eixe torn de paraula per a precs i preguntes. La segona 
quan ha enviat tots els dubtes del “Comboi de rècord” a un altre moment. 
Després pregunta quantes sancions s’han imposat a les comissions falleres en 
l’actual exercici i quantes l’any passat amb la intenció de saber quina ha sigut 
l’evolució i poder comparar. La presidència demana disculpes per no haver-li 
donar la paraula anteriorment. Contesta que li farà arribar la informació, ja 
que en este moment no la té disponible.  
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  El representant de l’Agrupació de Rascanya exposa que en la 
Interagrupació de falles hi ha malestar per les sancions a les comissions 
falleres per part de la regidoria de Residus Sòlids a les quals se’ls ha  acusat de 
no netejar els carrers després de les celebracions dels balls de Sant Joan. El 
problema ara no és haver-los deixat nets sinó justificar-ho. Per a unes altres 
celebracions ordinàries i extraordinàries l’Ajuntament disposa de servicis 
especials i també ho hauria de contemplar per a este tipus d’activitats falleres. 
Les comissions falleres no es neguen a pagar, si és de veres que en determinats 
casos no ha  actuat bé.  Els fallers són veïns i paguen impostos com la resta i 
tenen dret a ser tractats de la mateixa manera. Recomana a totes les 
comissions falleres que facen fotografies de l’estat en el qual es trobava el 
carrer abans, durant la celebració i després d’esta. De segur que en la majoria 
de casos les vies públiques estan més netes que abans de fer el muntatge. La 
Interagrupació desitja que Junta Central Fallera els defenga i que es pose en 
contacte amb els mitjans de comunicació i amb les regidories implicades per a 
manifestar que les falles som responsables i netegem els nostres carrers i 
donem molt a la ciutat i no maldecaps. La Presidència contesta que des de la 
regidoria de Residus Sòlids sí que es fan servicis extraordinaris per a activitats 
falleres. També afig que les sancions no sols s’han fet a comissions falleres sinó 
a uns altres col·lectius. Reitera que al·leguen les falles que hagen estat 
sancionades injustament. 

  El representant de la comissió fallera núm. 302 (Xiva- F. de Llano) 
informa l’Assemblea de la celebració d’un acte benèfic a favor del xiquet i faller 
de la seua comissió Adrian Hinojosa i a favor de la lluita contra el càncer 
infantil. És una activitat que no organitza la falla però  a la qual donen suport. 
Fan una crida perquè es col·labore en l’acte que es realitzarà el 8 d’octubre a la 
plaça de bous de València. La recaptació anirà per a la Fundació Oncològica 
Infantil. La forma de col·laborar és amb la compra d’una entrada per a l’acte o 
per a la fila zero. Els mitjans de comunicació participaran també en la 
informació de l’acte. La presidència aprofita per a informar que la delegació de 
Participació Ciutadana ha assumit les competències relatives a les activitats 
solidàries que organitzen les comissions falleres i per a  assessorar-les.  

  El representant de la comissió fallera núm. 360 (R. Dario-Fra L. Colomer) 
exposa que s’ha de complir la normativa vigent fallera establida pel Reglament 
Faller i fer-la complir. S’ha de fer el que diga la llei, com en més d’una ocasió 
ha dit la presidència davant esta Assemblea. Concretament es referix al tema 
de les insígnies, referit en l’article 66, que no estan autoritzades portar. 
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 N’és un dels més prescindible de tot el Reglament però que, sense la 
modificació d’este, ha de ser també d’obligat compliment. En segon lloc 
pregunta per la celebració d’un Congrés Faller que reforme el reglament, ja que 
des de la presidència, quan s’ha preguntat en l’Assemblea, s’ha contestat que 
no era el moment però que no tanca la porta a la seua celebració. Vol saber 
quan serà el moment. Fa primerament una extensa reflexió basada en 
declaracions d’alguns dels actuals governants polítics municipals a la premsa 
des del 2013, relatives a la necessitat de reformar l’actual Reglament, quan 
estos no governaven. També repassa el programa electoral de Compromís per a 
exposar que, segons eixe partit que ara governa, caldria reformar el reglament 
vigent. Conclou dient que la convocatòria d’un Congrés faller depén de la 
Presidència i que és necessari però que mentrimentres ha de fer que es 
complisca el reglament i també l’article constitucional 20.1.b referit a la 
llibertat d’expressió. Finalment pregunta si es convocarà un congrés faller, i si 
és així, quan i com. En cas que la resposta siga negativa li pregunta quan 
pensa dimitir per no complir el seu programa electoral en este punt. La 
presidència li contesta que l’assemblea de Presidents no és el lloc per a parlar 
de partits polítics i ideologies, ja que l’únic polític que està present allí és ell 
com a regidor i la resta de membres no ho són i venen com a representants de 
falles i no de partits polítics. Pensa que no s’ha de barrejar en l’Assemblea la 
trajectòria política i la fallera d’una persona. Tampoc no és bo que s’identifique 
l’actitud del qui va ser president de falla Carlos Galiana amb la seua actual 
ocupació com a regidor. Pensa que cal obrir el debat al voltant de la idoneïtat o 
no de realitzar un nou congrés faller. Creu que cal fer-lo però amb garanties i 
amb converses prèvies perquè siga fructífera la seua convocatòria. En estos 
quatre anys intentarà treballar per a posar en marxa eixa situació. El 
representant d’eixa comissió li contesta que si nomena el Sr. Galiana és perquè 
era el representant del partit Compromís en el món de les falles en l’anterior 
legislatura a més de faller. Finalment la presidència reitera que el Sr. Galiana 
en les assemblees parlava com a representant faller i no de cap partit polític, 
com suposa que ell quan demana la seua dimissió tampoc ho fa en 
representació de cap força política.  

  El representant de la comissió fallera núm. 233 (Av. de la Plata-General 
Urrutia) en representació del Sector-Agrupació Quatre Carreres demana a la 
Secretaria General que estudie la proposta que li van fer per a millorar el 
repartiment d’entrades per a l’acte de l’exaltació de les Falleres Majors de 
València. Voldria que se’ls convocara en temps suficient perquè es puguen 
estudiar totes les possibilitats i arribar  a un consens en temps i forma.  
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El Secretari general demana disculpes perquè encara no els ha arribat la 
resposta al seu suggeriment. Els exposa que ja està contestat l’escrit presentat 
el 9 de setembre, amb una miqueta de retard, i que tan sols queda que passen 
a arreplegar-lo per les oficines de JCF.  Ell ja va exposar en un Ple que volia 
millorar el repartiment de les entrades per a eixe acte per tal de no discriminar 
els presidents i que acceptava la col·laboració dels fallers que tingueren 
algunes propostes a fer. Pel mes de juliol quatre persones l’indicaren que volien 
col·laborar i els va passar informació perquè estudiaren les possibles 
alternatives. En la contestació que els ha fet, i que encara no tenen, exposa que 
designen dos o tres persones per a integrar-los en la comissió de treball creada 
per a tractar el tema. La idea és convocar la comissió en passar el nomenament 
de les Falleres Majors.  Finalment reitera les seues disculpes a este 
representant.  

  El representant de la comissió fallera núm. 76 (José Benlliure-V.Guillot) 
demana que a totes les festes (falles i confraries) se li tracten de la mateixa 
manera a l’hora de tancar els carrers i establir els horaris per a la celebració 
d’activitats per part de la regidoria de Domini públic. També sol·licita que 
s’establisca una finestreta única per a no haver de recórrer a diferents 
departaments amb la intenció d’obtindre permisos. Al vicepresident 1r de l’àrea 
de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel Acosta García li pregunta 
per si ha consultat i ha tingut en compte la veu de les comissions falleres en el 
“Comboi de rècord”. La presidència li contesta que el 50% de les sol·licituds 
d’ocupació de la via pública provenen de les comissions falleres. S’estan 
buscant fórmules per a agilitzar permisos i avançar en la integració de la 
finestreta única. També afig que l’ordenança és la mateixa per  a les 
comissions falleres i unes altres entitats i que encara que desconeix el cas 
concret que es planteja d’un tracte de favor d’una confraria respecte a la falla, 
el mirarà. El vicepresident li contesta que sí que ha comptat amb les 
comissions falleres. De fet es va canviar l’acte de juliol a octubre a causa dels 
suggeriments d’estes. Demana la col·laboració no sols d’un grup de falles sinó 
de totes. Si de cada falla s’apuntarà sols un grup la participació será molt alta. 
El representant excusa la seua assistència per tindre unes altres activitats de 
l’Agrupació. Finalment el vicepresident exposa que s’ha adaptat l’acte les seues 
activitats i que voler és poder. 

  El representant de la comissió fallera núm. 346 (Tajo-Cavite) exposa la 
problemàtica que ha passat esta falla per a tramitar els permisos municipals 
per a l’1 d’octubre per al mig any faller. La funcionària encarregada els va 
demanar que completaren la documentació en diverses ocasions i per distints 
motius.  
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Per  a fer-ho possible comptaren amb l’ajuda dels delegats del sector i 
representants de l’Agrupació. Després els van indicar la necessitat d’aportar 
uns plànols de l’escenari realitzats per una arquitecta col·legiat. Se’ls va dir, 
després de presentat, que estos  no es podien admesos per no estar capacitada 
la técnica per a fer-ho. Els va costar molt accedir a la funcionària perquè 
explicara quina era la causa per la qual no s’admetien els plànols. Fins i tot el 
Col·legi d’Arquitectes es va intentar posar en contacte amb ella per a justificar 
la legalitat dels plànols presentats. Finalment, els va informar que el problema 
de la no admissió dels plànols era que no contenien el número de col·legiada de 
l’arquitecta que l’havia realitzat. Se li indicà que sí estava posat i al repassar el 
document comprova que efectivament sí estava escrit el número de col·legiat i 
que la funcionària no l’havia vist. El representant de la comissió pregunta si és 
normal que es ralentitze tant la tramitació de permisos i demana que 
s’uniformitze el protocol que es demana i que no depenga del criteri personal 
de cada funcionari. La presidència contesta que no li sembla normal eixa 
situació. Demana que quan passe un cas com este que no s’esperen a 
l’Assemblea per a exposar-lo i que es posen en contacte com a president de 
JCF. Hui n’ha sigut sabedor i no ha pogut obtindre resposta en el 
departament, ja que els funcionaris havien acabat el seu horari de treball. 
Demana que facen una queixa per escrit a la regidoria de Domini Públic i que li 
n’envien una còpia de recepció a la presidència. El representant s’oferix a fer-li 
arribar tota la documentació que demostra les respostes i les actuacions de la 
funcionària. Considera que  ales falles se les hauria de tractar millor si volen 
fer-les patrimoni de la humanitat.  

  El representant de la comissió fallera núm. 31 (lo Rat Penat) exposa que 
la seua comissió ha estat sancionada amb una falta greu i 150 euros per falta 
de salubritat i higiene després de la celebració del ball de sant Joan que va 
organitzar la seua comissió. Comunica que ja ha realitzat al·legacions i que 
deixaren la zona neta quan acaba l’activitat. Els han dit que l’inspector va 
revisar la via pública 5 hores després que la comissió fallera realitzara la seua 
neteja. Se’ls ha dit que no poden al·legar, ja que no hi ha manera de demostrar 
que tot ho deixaren net. Es troben indefensos. Se’ls ha atribuït residus que no 
ha realitzat la comissió fallera. Volen saber si Junta Central Fallera intervindrà 
en esta situació. La presidència contesta que este matí ha estat llegint els 
expedients de les sancions. En alguns casos les comissions falleres han 
assumit la seua responsabilitat. Exposa que repassarà concretament eixe 
expedient i que la sanció greu que li han imposat no correspon amb la multa 
económica que podria ser major 
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  El representant de l’Agrupació del Carme demana que en els premis del 
rúnning faller es considere no sol el nombre total dels fallers inscrits sinó el 
percentatge que representa respecte al cens total de cada comissió. El 
vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel 
Acosta García diu que transmetrà el suggeriment als patrocinadors dels 
premis.  

  El representant de la comissió fallera núm. 252 (Maria Ros-St.Tomàs) 
demana que estiguen numerades les entrades per al concurs de playbacks per 
a solucionar el problema de l’aforament i que els membres de les comissions 
estiguen junts. El vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i 
Esports José Manuel Acosta García contesta que les comissions falleres 
participants tenen 60 entrades, 20 més que l’any passat, i que no es poden 
numerar estes en cada actuació.   

  El representant de la comissió fallera núm. 194 (Visitació-Oriola) vol 
novament fer arribar dos cartes. En l’Assemblea del 28 de juny li’n va donar 
una a la presidència i també li’n van fer arribar una altra al regidor Carlos 
Galina. Ells pensaven que estes estarien contestades i que s’hauria parlat ja 
amb el tècnic. Però en estos moments el tema està de la mateixa manera que 
l’anterior assemblea. Des dels mesos de febrer i març el regidor no ha 
contestat. El tècnic té un projecte de millores del local des del mes de juliol i no 
contesta. Els representants de la comissió han anat a vore’ls i no els ha  atés. 
Són una comissió fallera amb un casal amb una tipologia tipus B i sol·liciten 
ser reconeguts de tipus C. En estos moments no poden posar música en el 
local ni tan sols amb un lector de DVD. En l’anterior assemblea de juny ja va 
dir que, si no obtenien una resposta rápida, no podrien participar dels 
concursos convocats per JCF. La realitat és que no s’han pogut inscriure. El 
representant de la comissió pregunta a la Presidència si volen realment ajudar-
los. Exposa que es troben indefensos i indignats. La presidència contesta que li 
sap greu no poder-los donar una solució en este moment i s’oferix per a 
conéixer personalment el casal i vore allí la problemàtica que tenen. El 
representant de la comissió contesta que és la primera vegada que un regidor 
s’oferix a anar al seu casal i mostra el seu agraïment. 

  La comissió fallera núm. 289 (Isabel la Catòlica-Ciril Amorós) manifesta 
que el 2014 l’Assemblea no va denegar la celebració d’un congrés faller sinó 
que el va ajornar. Seguidament pregunta pel document que han firmat les 
falleres candidates a pertànyer a la Cort d’Honor de la Fallera Major de 
València del 2017.  
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Vol saber quins canvis s’han produït respecte al document que han firmat 
estes uns altres anys. Pensa que eixe tipus de documentació que es presenta a 
les candidates s’ha d’aprovar en l’Assemblea, ja que són les comissions les que 
han presentat a les falleres i continuen estan censades en les falles. Creu que 
les 26 falles a les quals pertanyen les membres de les Corts d’Honor han de 
tindre coneixement d’eixe document que han firmat i saber que se’ls ha exigit a 
les falleres. Demana que per a uns altres anys no es faça d’eixa manera. La 
presidència contesta que el congrés és convenient realitzar-lo però que cal fer-
lo bé. Pel que fa al document firmat per les falleres exposa que no incumbix a 
les comissions sinó a les persones. El que firmen suposa que, si són elegides, 
deixen de ser falleres majors eixints i passen a ser membres de la Cort d’Honor 
de les Falleres Majors de València. Per Secretaria General contesta que aprofita 
esta resposta per a contestar el document que este ha presentat per registre i 
així d’esta manera ja no enviara resposta per escrit. Explica que el que han 
firmat es referix a la cessió dels drets d’imatge de les candidates i de les futures 
components de les Corts d’Honor.  També fa referència a què no poden utilitzar 
la seua imatge per a campanyes publicitàries. Anteriorment la reunió i la firma 
d’este document es feia sols amb els membres de les Corts d’Honor. Enguany 
la novetat és s’ha pensat fer-ho també amb les candidates a les Corts d’Honor i 
que s’ha adaptat el document d’uns altres anys. S’ha oficialitzat 
documentalment una pràctica que ja es feia i s’ha protegit jurídicament a la 
Junta Central Fallera. Fonamentalment s’ha regulat el fet que les Falleres 
Majors de València i els membres de les Corts d’Honor es deuen al seu càrrec 
abans que a la seua pertinença a una comissió fallera. Al llarg del temps en 
determinats anys se’ls ha permés actuar de Fallera Major eixint de la seua 
comissió i uns altres no. Considera que la signatura no és cap problema, ja que 
és un document privat entre dos parts. Ha de consultar amb els assessors 
jurídics de J.C.F. si es pot fer públic el document precisament per tractar-se 
un document privat. Si és així, ell no tindrà cap problema i se’l farà arribar. El 
representant no entén la resposta. 

  El representant de la comissió fallera núm. 298 (P. Cabanes-comte 
Lumiares) manifesta el seu suport a la intervenció del representant de la 
comissió fallera núm. 360 (R. Dario-Fra L. Colomer). Exposa que per l’abril de 
2013 també va ser ella una de les persones que va donar suport a la 
convocatòria d’un congrés que demana un faller. La presidència ha dit que no 
es facen valoracions polítiques en l’Assemblea. En aquell moment se li va 
acusar per part de qui era president de JCF d’estar instrumentalitzada pel 
partit polític de Compromís per prou de temps.  
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Ara sol·licita que no se li torne a dir des de la taula de la presidència a un faller 
representant d’una comissió fallera o a un president de falla que està utilitzant 
la política. Ella va haver de portar eixa creu molts anys, quan era presidenta 
d’una altra comissió, i s’ha hagut de fer respectar en esta Assemblea. Ara no 
vol que a ningú li torne a passar. El 2014 es va negar la possibilitat de tirar 
avant un congrés i vol saber, ara que ha canviat la presidència, quan considera  
que s’ha de convocar un Congrés. Vol saber si es consensuara amb els fallers o 
interagrupació o si s’ha de consensuar amb el seu partit, ja que l’única persona 
política en esta Assemblea és el president. Posteriorment fa suport al 
vicepresident 1r de l’àrea de Festejos, Infantil, Joventut i Esports José Manuel 
Acosta García per l’esforç realitzat per fer possible un Guinness rècord de 
3.000 racions de paelles. Finalment pregunta pel format del Llibre Faller. La 
presidència contesta novament que cal separar les vinculacions falleres de les 
polítiques. Considera que el Congrés s’ha de fer però que primer cal preparar-lo 
bé i anar a ell amb els deures fets. Li agradaria que es fera en este període de 
temps. Finalment exposa que no tenen tancat encara el model del Llibre Faller. 

  El representant de la comissió fallera 384 (Santa Genoveva Torres–
arquitecte Tols) intervé pel tema de l’escrit de les comissions falleres de la 
categoria de secció de 1A i del qual s’ha parlat en la taula. Expressa que el 
document presentat hui per les comissions falleres d’eixa secció no ha estat 
realitzat per la Federació de comissions falleres de 1A que en són 17 falles sinó 
per 15 falles d’eixe sector. Mostra el seu malestar i el de la resta de firmants 
pel tracte que se li ha donat a este escrit i que s’hauria d’haver portat a 
l’Assemblea omissions per al seu debat i discussió. La presidència cedix la 
paraula al representant de la comissió núm. 110 (plaça de Lope de Vega). Este 
exposa que ell, en uns altres anys, ha tingut la seua falla gran en la secció 1A 
però en esta ocasió encara desconeix a quina n’anirà. Sembla que la persona 
que ha parlat sí que sap a quina secció van les 15 comissions. Este fet li crida 
molt l’atenció i el preocupa. El representant torna a intervindre per a exposar 
que no li sembla correcte que s’haja deixat participat a eixe representant 
perquè no havia demanat torn de paraula. La presidència contesta que 
assumix la responsabilitat d’haver donat el torn de paraula. També exposa que 
es va fer un tracte específic amb les comissions de la categoria de 1A i se les va 
tractar amb estima quan es va  aprovar el sistema de classificació per a l’actual 
exercici. Hui ha arribat una proposta per a debatre en l’Assemblea i no ha 
hagut temps ni d’estudiar-la ni de presentar-la en esta convocatòria. Per eixa 
raó s’ha desestimat tractar-la en l’Assemblea. 
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  Finalment la Presidència encoratja a participar en el “Comboi de rècord” per a 
aconseguir batre el rècord de 3.000 racions de paelles cuinades alhora i que es 
realitzarà el 2 d’octubre. 

  La sessió s’alça a les 24.00 hores de la nit de la qual cosa com a secretari 
estenc la present acta amb el vistiplau del president. 

 

V i P El President 

 

 

Firmat: Pere Fuset i Tortosa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Martínez Tormo 
Secretario General 
 
 
 
 
 


