
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 28 DE JUNY DEL 2021 

Ordre del dia:  

1. Aprovació de l'acta anterior, si escau. 
2. Votació falles 2021 
3. Sorteig dates Auditori Centre Social 
4. Pròxims actes 
5. Precs i preguntes  
 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  

S’aprova l’acta anterior per unanimitat.  

 

2. VOTACIÓ FALLES 2021 

El secretari pren la paraula perquè és procedisca a la votació per tal de decidir 
si se celebraran les falles en 2021 o es posposaran fins a març de 2022. 

El delegat de la falla Darrere del Castell pregunta si és possible fer la votació a ma 
alçada. Se li contesta que el reglament no ho contempla, el vot és secret. 

El delegat de la falla Port Rotes pregunta si l'acord ha de ser amb majoria simple. Se li 
contesta que si, totes les votacions de l'assemblea són per majoria simple. 

Es procedeix a la votació: 

Amb 24 vots emesos 
 
A favor: 2 

En contra: 15 

En blanc: 7 
 

Es decideix celebrar les falles en març de 2022. 

 



     

 

 

 

3. SORTEIG DATES AUDITORI CENTRE SOCIAL 

És passa a fer el sorteig de les dades que cultura ha cedit a les falles per 
tal de fer ús del centre social. 
 
Els delegats agafen un número per seguir l'ordre a l'hora d'elegir. L'orde i 
les dades escollides són les següents: 

 
1 – FALLA DTE. MARÍTIM – BAIX LA MAR: 24 SETEMBRE. 

2 – FALLA CAMPAMENTS: 19 NOVEMBRE. 

3 - FALLA DARRERE DEL CASTELL: 5 NOVEMBRE. 

4 – FALLA DIANA – 1 OCTUBRE. 

5 – FALLA CENTRO -  4 FEBRER. 

6 – FALLA PORT ROTES – 22 OCTUBRE. 

7 – FALLA OESTE – 14 GENER 

8 – FALLA CAMP ROIG - RENUNCIA 

9 – FALLA PARIS PEDRERA – 7 GENER. 

10 – FALLA LES ROQUES – 10 DESEMBRE. 

11 – FALLA SALADAR – 8 OCTUBRE. 

El delegat de la falla Port Rotes pregunta quin és l’aforament actual del centre social. 
Se li contesta que actualment es el 75%.  

4. PRÒXIMS ACTES 

El secretari dóna la paraula al president per explicar els pròxims actes que se 
celebraran en la que seria la setmana de festes de Dénia.  

Com que el dimarts dia 6 celebraríem el dia del faller i no es pot celebrar s’organitzarà 
un acte al centre social, s’informarà a les falles de les butaques de les quals disposen i 
els horaris.  

També s’inaugurarà una exposició basada en les Carrosses a Dénia en la tenda AleHop 
en c/ Fora Mur, 10 el dilluns dia 5. 



     

 

 

 

Divendres dia 9 en el centre social tindrà lloc una xarrada on participaran persones 
encarregades de fer carrosses en diferents comissions falleres, tot seguit es farà un 
homenatge als artistes carrossers que compten amb més de 10 carrosses realitzades.  

S’informarà a les falles dels horaris de cada acte.  

 

5.  Precs i preguntes  

En aquest punt, cap persona té res a dir, per la qual cosa, el secretari alça la sessió. 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENT J.L.F.      SECRETARI J.L.F. 

 

 

 

FALLA CENTRO      FALLA LES ROQUES 

 

 

 

 

 FALLA DTE. MARÍTIM – BAIX LA MAR   FALLA OESTE  

  

 

 

 

 FALLA PORT - ROTES      FALLA SALADAR 



     

 

 

  

 

 

 

 FALLA DIANA      FALLA PARIS – PEDRERA 

 

 

 

FALLA DARRERE DEL CASTELL    FALLA CAMPAMENTS  

 

 

 

 

 FALLA CAMP ROIG 

 

  

 

  

 


