
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 25 D’OCTUBRE DEL 2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior, si escau.

2. Exposició Ninot

3. Sopar de Gala i Germanor

4. Jurat de monuments fallers

5. Jurats d’altres premis

6. Lliurament de premis

7. Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: 

S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 

2. EXPOSICIÓ DEL NINOT: 

El secretari pren la paraula per tal d’explicar que s’enviarà un document amb les dates 
i horaris dels proxims actes que es celebraràn. 

 L’exposició s’obrirà  per portar els ninots el dijous 17 de febrer de 16:00h a 19:00h i el 
divendres 18 de 10:30h a 13:00h i de 16:00h a 19:00h. S’ha reservar un lloc de càrrega 
i descarrega en la glorieta per que espuga aparcar per a descarregar alli. 
El diumenge 13 de març de 10:30h a 13:00h hi ha que arrplegar els ninots. El dilluns 
estarà el museu tancat. 
L’inauguració serà el dissabte 19 de febrer. A les 17:30h serà la concentració dels 
càrrecs en la zona del port, a les 17:45h arribaran les FFMM de Dénia i les seues Corts 
d’Honor per tal de fer les fotos oficial i la cercavila fins la casa de la Marquesa Valeor 
de Palma.

3. SOPAR DE GALA I GERMANOR:

El sopar de Gala serà a les 21:00h a falta de concretar el lloc i el preu del menú.
Com altres anys els càrrecs infantils no tenen obligació s’assistir al sopar.
I es demanarà el certificat de vacunació o test PCR amb 72h d’antelació per poder 
assistir.
La gala infantil serà el diumenge 20 de febrer a les 18:30h. En finalitzar hi haurà un 
berenar per a tots els xiquets asistents.



El berenar es gratuit, però han de confirmar asistencia tots els xiquets que asistixquen, 
ja que el berenar serà individual.

Per al sopar de germanor es repartiràn els tickets només es tinguen, com els anteriors 
anys es farà un repartiment a raó del censo de cada comissió, el preu serà de 5€.
Aquest any les taules seràn de 8 persones per taula, per tant no es poden pasar tickets 
entre falles ja que després no quadraran els llocs amb les taules de cada falla. 
Si alguna falla necesita més tickets al final es tornarà a repartir les sobrants. 
L’aforament actual es del 75%, per tant l’aforament de la carpa serà de 750. 

 

4. JURAT MONUMET DE FALLES:

En l'assemblea de gener de 2020 es va acordar que el jurat de falles seria de Junta 

Central Fallera de València, com que no hi ha cap objecció, continua sent el jurat de 

Junta Central Fallera de València.

5. JURAT D’ALTRES PREMIS:

Respecte als jurats d'altres premis.
El Jurat de pintura, risc i ornamentació s'acceptà que els buscara Junta Local Fallera de 
Dénia, i la JLF els va sol·licitar a Junta Central Fallera de València.
El jurat de crítica local és de Canfali Marina Alta, ja que són ells els que patrocinen el 
premi.
El jurat del premi de la penya del Sacabutx eren ells mateixos.
I el premi de la millor ofrena que el patrocina Dorian Gray, en aquell moment es va 
considerar que fora el patrocinador qui buscara el jurat.
Aquests són els jurats que es van acordar en l'assemblea de gener de 2020 i com a què 
tots els presents estan d'acord es ratifiquen.

6. LLIURAMENT DE PREMIS:

Segons la reunió mantinguda amb l'ajuntament, per motius d'aforament i protocol 
COVID, en l'entrega de premis infantils sols estarà permesa l'entrada dels càrrecs 
infantils i en l'entrega de premis grans sols podran entrar els càrrecs adults. No es 
permetrà l'entrada de delegats ni secretaris.
Es col·locarà una pantalla LED als baixos de l'ajuntament per tal que es puga veure tant
de dia com de nit la retransmissió en directe, ja que en la pantalla que es ficava fins ara
sols permetia la retransmissió en directe a la nit.
Com que l'aforament del saló de plens és tan reduït JLF contractarà un fotògraf i un 
càmera de vídeo i s'oferiran gratuïtament a les falles i als càrrecs per tal que tots 
tinguen les imatges de l'entrega de premis.



El delegat de la falla Oeste pregunta si en la plaça podrà haver-hi gent i se li contesta 
que en principi si, a l'aire lliure i amb mascareta podrà estar qui vulga.

El delegat de la falla Diana proposa que es contemple la idea que puga pujar un adult 
als premis amb els càrrecs infantils. Hui en dia no és possible, ja que l'aforament de la 
sala de plens és de 30 persones, si es vol fer el premis en l'ajuntament aquestes són les
condicions.

7. PRECS I PREGUNTES:

Els documents que s'han entregat a l'inici de l'assemblea i que es faran arribar també, 
per correu electrònic els fa arribar la tècnic de governació de l'ajuntament.
Qui també recorda que no té les assegurances de responsabilitat civil de les falles i són 
necessàries per a poder tramitar els permisos de cara a falles.

Es revisen tots els documents entregats per si hi ha cap dubte

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


