
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 31 DE MAIG DEL 2021 

Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta anterior (si escau)  
2. Presentació nova executiva JLF 
3. Tancament conters exercici 20-21 
4. Proposta president  
5. Precs i preguntes  
 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  

S’aprova l’acta anterior per unanimitat.  

El secretari pren la paraula, per informar a l’assemblea que l’anterior president de 
Junta Local Fallera no vol firmar les actes anteriors a la seua dimissió, per la qual cosa 
aquestes estaran firmades pel vicepresident Antonio Vargas. 

 

2. PRESENTACIÓ NOVA EXECUTIVA JLF 

El secretari li cedeix la paraula al president per tal de donar a conéixer als membres de 
l’assemblea els noms i càrrecs de la nova executiva de Junta Local Fallera. 

Vicepresident primer, delegat d’Intervenció, règim intern i incidències: Antonio Vargas 

Vicepresidenta segona, delegada d’Agenda de les FFMM i Corts d’Honor: Raquel 
Martín 

Vicepresident tercer, responsable nau de JLF i d’Espai Faller: Vicent Ivars 

Secretari General: Salva Llorens 

Vicesecretaria i delegada de Censos i Recompenses: Maria Jiménez  

Tresorera i delegada de Censos i Recompenses: Rosa Pastor  

Delegat de comissions: Àngel Serrat  

 



     

 

 

 

Delegada de protocol: Amparo Petrie  

Delegada de corts d’Honor: Azael Pastor 

Delegats d’activitats diverses: Lorenzo Martín i Bernat Flores 

Delegat d’esports: Andoni Blanquer 

Delegat de festes, espectacles i relacions amb entitats festeres: Paco Arnau 

Delegada de premsa: Celia Marín 

Delegada de les xarxes socials: Laia Vinaroz  

Delegat de web: Antonio González 

3.  Tancament conters exercici 20-21 

El secretari li cedeix la paraula a Antonio Vargas per a procedir al tancament dels 
conters de l’anterior executiva.  

Antonio informa que els únics ingressos que van haver són 8.000€ que havien 
pendents de l’exercici anterior. I les despeses a data de 13 de maig són 11.000€ 

També informa que hi ha un dèficit que no és tal, ja que s’està esperant la subvenció 
de l’Ajuntament.  

Els gestos es corresponen a:  

- Segurs: 888€ 
- Comissions bancàries: 100€ 
- Relacions Públiques: 898€ 
- Desplaçaments: 130€ 
- Despeses de subministres: 391€ 
- Flors: 1.244€ 
- Material papereria, etc.: 514€ 
- Articles tèxtils: 551€ 
- Aportació a la mesa solidària: 515€ 
- Treballs informàtics, targetes, carteleria, etc.: 2250€ 
- Insígnies, recompenses JCL i JLF: 603€ 
- Pergamins, quadres, trofeus: 1541€ 
- Menaje: 289€ 
- Zoom: 187€ 
- Coets: 560€ 
- Premis: 354€ 

 



     

 

 

 
4. Proposta President 

El president de Junta Local Fallera sol·licita a l’Assemblea que passe el que passe 
durant l’any 2021, les falleres majors de Dénia, Safir Malonda Costa i Martina Gimeno 
Estévez i les seues Corts d’Honor continuen en el seu càrrec fins març de 2022.  

Es procedeix a la votació. 

Amb 20 vots emesos. 

- A favor: 20 
- En contra: 0 
- En blanc: 0 

S’aprova per unanimitat la proposta.  

 
5.  Precs i preguntes  

El delegat de la Falla Darrere del Castell pregunta per la informació que s’estava 
pendent de rebre per part de Diputació i Sanitat per poder decidir la celebració de les 
pròximes falles. El pesident li contesta que està a l’espera de rebre tota la informació. 

S’informa els delegats que quan es dispose de tota aquesta informació es farà una 
reunió informativa per poder exposar totes les opcions i amb el temps que siga 
necessari perquè cada falla decidisca, es convocarà una reunió extraordinària per tal 
de decidir si se celebren les falles en 2021 o 2022.  

El vicepresident primer informa que des de tresoreria va a demanar-se a les falles les 
factures i justificants de pagaments dels monuments 2019-2020, ja que les 
subvencions que s’aconseguixquen per part de Diputació es repartirien tenint en 
conter la despesa de cada monument.  

El delegat de la Falla Port Rotes pregunta si en el cas que aquests diners 
s'aconseguiren, seria possible que Diputació pagarà per uns monuments que ja havia 
subvencionat l'Ajuntament amb anterioritat. Se li contesta que si, que són ajudes 
directes que és reben per part de dos llocs diferents. 
 
El delegat de la Falla Port Rotes pregunta si se sap a qui aniran destinats els diners de 
Diputació dels quals es va parlar en anteriors reunions; el president li contesta que va 
canviant i ara es creu que aniran destinats a poblacions que planten falles en 2021 i 
artistes fallers. Però no hi ha res clar de moment. 
En tot moment les subvencions tant de Diputació com la de l'Ajuntament serien 
sempre i quan es planten falles en 2021. 
 
 
 



     

 

 

 
El delegat de la Falla Centro pregunta per la subvenció de març de 2022, per si no es 
planten falles en 2021 no es cobraria en 2022, el secretari li contesta que serà una 
negociació diferent.  
 
Sense més assumptes per a tractar 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 

 

  

 

  

 


