
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 30 DE MAIG DEL 2022 

Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior, si escau. 
2. Ratificació conveni 2022. 
3. Intervenció del president. 
4. Jurat de carrosses. 
5. Precs i preguntes. 
 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  

S’aprova l’acta anterior per unanimitat. 

2. RATIFICACIÓ CONVENI 2022: 
El secretari pren la paraula per tal de procedir a la ratificació del conveni 2022 per part 
de l’assemblea. 
El delegat de la Falla Campaments pregunta si hi ha alguna millora respecte als 
anteriors convenis, ja que hi ha una diferència de 8.000 € respecte al conveni de 2019. 
Se li explica que s’han inclòs unes partides que abans pagava l’ajuntament i ara es farà 
càrrec Junta Local Fallera i eixe és l’increment del conveni. 
Es precedeix a la votació: 
 
Vots a favor: 23 
Vots en contra: 0 
Vots en blanc: 2 
 
Per 23 vots a favor es ratifica el conveni de les dalles de Dénia per al 2022. 
 
El secretari informa que ja està presentada tota la documentació de les subvencions. 

 

3. INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT: 

El secretari li dona la paraula al president per tal d’informar a l’assemblea de les noves 
incorporacions a Junta Local Fallera així com informar de les baixes. 

 



     

 

 

 

Les baixes són: Amparo Petrie, Bernardo Flores, Andoni Blanquer i Azael Pastor. 

Les noves incorporacions són: Ainoha Gamero i Marah Gamero. 

Les reestructuracions són les següents: 

Maria Jiménez passa a ser vicepresidenta, Lorenzo Martín serà tresorer, Rosa Pastor i 
Mara Gamero seran delegades de Corts d’Honor, Ainhoa Gamero delegada de protocol 
i s’està buscant un substitut per a Àngel Serrat, delegat de comissions, ja que és 
secretari de la Falla Campaments i els càrrecs són incompatibles segons el reglament. 

Respecte al Dia del Faller aquest any se celebraran les cucanyes en el carrer Marques 
de Campo. La Junta Local Fallera prepararà dues cucanyes, una per als càrrecs grans i 
una per als infantils i cada falla haurà de preparar una cucanya infantil i es realitzaran 
en l’ordre de desfilada. El concurs de paelles continuarà igual. En l’acte de la nit se 
suprimeix la pujada dels càrrecs ixints. 

La delegada de la Falla Baix la Mar pregunta si els càrrecs ixints han de vestir-se per a 
l’acte de l’ajuntament, se li contesta que no. 

El delegat de la falla Les Roques pregunta quin és el motiu de suprimir el passa carrer 
del matí, se li contesta que l’assistència cada vegada és menor i es creu que 
concentrant-ho tot en el mateix lloc és més senzill per a participar amb xiquets menuts 
i també serà més descansat per als càrrecs. 

La delegada de la falla Baix la Mar pregunta si les cucanyes sols seran infantils, se li 
respon que si, excepte la cucanya organitzada per JLF que seran dos, les altres seran 
infantils. 

El delegat de la falla Centro demana que és faça alguna cosa per als majors també, ja 
que aleshores els més joves de la comissió gran no tindran cap al·licient per a anar. 

S’acorda fer dues cucanyes per falla, una gran i una infantil. 

La delegada de la falla Baix la Mar pregunta pel motiu pel qual els càrrecs ixints no ixen 
en l’acte de la nit, se li contesta que un dels motius és per acurtar l’acte i provar coses 
diferents, altre motiu és que creguem que cada vegada tenen menys ganes de vestir-se 
i considerem que els càrrecs ja s’han acomiadat en l'acte d’acomiadament de les 
falleres majors de Dénia. 

 



     

 

 

 

4. JURAT DE CARROSSES: 

El secretari pregunta si hi ha alguna proposta per al jurat de carrosses.  
Explica que els últims anys s’ha portat 6 persones per a jurat de carrosses i  3 per al de 
comparsa i caracterització, tots buscats per Junta Local Fallera.  
 
S’acorda que siga igual que els últims anys. 
 

5. PRECS I PREGUNTES: 
 

El delegat de la falla Saladar pregunta si hi ha possibilitat que el demane a Urbaser que 
col·loque més contenidors en les naus i a ser possible que cap falla se'l clave dins de la 
nau, se li contesta que ja està demanat, però insistiran. 
 
El delegat de la falla Diana pregunta per les herbes que hi ha darrere de les naus que 
donen a la protectora d’animals, se li contesta que Vicent va netejar fins on va poder, 
però que les branques són molt grosses i ha d’anar personal de l’ajuntament, es 
tornarà a demanar. 
 
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 

 

  

 


