
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 25 D’OCTUBRE DEL 2021 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l'acta anterior, si escau. 
2. Votació Exposició del Ninot  
3. Faller/Fallera Exemplar 2022 
4. Precs i preguntes 
 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  

S’aprova l’acta anterior per unanimitat.  

2. EXPOSICIÓ DEL NINOT:  

El secretari pren la paraula perquè es procedisca a la votació per tal de decidir, com es 
va parlar en l'assemblea d'octubre, si se celebra Exposició del Ninot, amb concurs, 
sense o concurs o per contra no se celebra res. 
 
El delegat de la falla Centro pregunta si els premis del passat exercici estan pagats, se li 
respon que no, ja que no s'han entregat els ninots encara, però els patrocinadors estan 
dispostos a pagar els dos premis si finalment es fa concurs. 
Es procedeix a la votació sent les opcions: 
 
A – Exposició amb concurs 
B – Exposició sense concurs 
C – No fer cap cosa.  
 
Per un error en el recompte de vots (hi ha un vot de mes) es repeteix la votació. 
 
Amb 22 vots emesos 
 
Opció A: 11 
Opció B: 10 
Opció C: 1 
 
S'aprova realitzar Exposició del ninot amb concurs com cada any, amb la condició de 
no poder presentar el ninot de l'exposició anterior. 
 
El delegat de la Falla Saladar pregunta si obligatòriament totes les falles han de portar 
ninot nou o es pot portar un el mateix ninot sense entrar en concurs. Se li contesta que 
no, totes les falles han de presentar nous ninots. 



     

 

 

 
El delegat de la Falla Centro pregunta com apareixerà el banderí dels ninots 
guanyadors, se li contesta que seran els Ninots Indultats de 2022. S'entregaran junts 
els del 2020 i els de 2022. 
 

3. FALLER/FALLERA EXEMPLAR 2022: 

S'obri el termini per a presentar les candidatures de faller exemplar fins al 31 de 
desembre. Cada Falla pot presentar dues candidatures. I el dimecres 19 de gener es 
donarà a conéixer en nom del Faller o Fallera exemplar de l'exercici 2022. 
 

4. PRECS I PREGUNTES: 

El secretari informa que com ja es va anunciar Junta Local Fallera organitza el pròxim 
diumenge 12 de desembre, un concert benèfic de l'Agrupació Artística Musical de 
Dénia a favor de la mesa solidària, les entrades estan a la venda en Dulce Bebé, El 
Sabater, l'Agrupació Artística Musical o els membres de JLF, el donatiu són 5 €. 
 
La següent cosa és que el TSJ ha aprovat el certificat COVID, aleshores en qualsevol 
acte, de més de 50 persones, dins del casal on s'haja de menjar i/o beure, les falles 
tenen l'obligació de demanar-lo. 
El delegat de la Falla Oeste pregunta si a l'aire lliure també és necessari, se li contesta 
que en principi a l'exterior no. 
El secretari informa també que si plegat el moment en falles, en algun acte, demanant 
el certificat de vacunació hi ha més facilitats a l'hora d'organitzar-lo, es demanarà. 
 
Demana la paraula el vicepresident 1r per tal d'explicar com s'ha quedat en la reunió 
que es va tindre en l'ajuntament per tractar el tema de les subvencions. El dimecres es 
va celebrar l'última reunió i està descartat la subvenció de les despeses corrents, ja 
que no són subvencionables. Només aquest any subvencionarien de forma excepcional 
els actes culturals. Com que els actes que s'han fet en el centre social per part de les 
comissions s'ha cobrat entrada, s'haurà de descomptar eixos diners, pel qual tampoc 
és una opció viable. Així que finalment no hi haurà diners per a les falles per a aquest 
exercici. 
El delegat de la falla Centro pregunta per les coses que normalment se subvencionen, 
transports, factures de llibrets, etc. Se li contesta que eixes coses es consideren ja 
subvencionades en l'anterior conveni. 
El delegat de la Falla Centro insisteix en el fet que ells han tingut unes despeses dins 
d'aquest exercici i se li contesta que ho saben, però que l'ajuntament no accedeix a 
pagar per eixes despeses. 
 
El delegat de la falla Campaments pregunta si s'està negociant el conveni de 2021 o de 
2022. Se li contesta que el conveni que s'està tractant ara és el de 2021. 



     

 

 

 
El delegat de la Falla Diana pregunta pel tema referent a les tanques, el president 
contesta que ha estat en conversacions amb l'ajuntament, pero continuen dient que si 
és necessari tancar el carrer. 
Com que la Falla Oeste hi ha sol·licitat el permís i no li han demanat les tanques el 
president ha tornat a preguntar en l'ajuntament i pareix que sí que concediran el 
permís només delimitant la zona amb unes cintes. 
Des de Junta Local Fallera es va intentar fer un dinar de germanor en les naus, pero per 
part de l'ajuntament ficaven molts problemes, es va consulta si existia la possibilitat 
que cada falla poguera fer un dinar o sopar en les naus amb un projecte que JLF cediria 
a cada falla i a hores d'ara seguim esperant una resposta per part de l'ajuntament. No 
hi ha voluntat política ni ajuda per part de l'ajuntament. 
 
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 

 

  

 


