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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 25 DE JULIOL DEL 2022 
 

Ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta anterior, si escau. 
2. Reglament Faller. 
3. Jurat de les presentacions 2022-2023. 
4. Presentacions de les Falleres Majors de Dénia. 
5. Precs i preguntes. 

 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: 

S’aprova l’acta anterior per majoria, restant a la falla Campaments a raó de no estar 
totalment d’acord amb el punt 4. 

 

2. REGLAMENT FALLER: 
El secretari pren la paraula per tal de procedir a obrir el reglament faller per a les falles 

2022-2023 per part  de l’assemblea. 

El secretari fa constar que des de l'any 2019 no s’ha obert el reglament, i es convida als 

delegats a proposar les millores que consideren necessàries, per escrit a Junta Local 

Fallera fins al 30 de setembre. Una vegada rebudes les propostes es procedirà a 

convocar una assemblea general extraordinària on es votaran les propostes rebudes 

durant els dos mesos de termini. 

 
3. JURAT DE PRESENTACIONS 2022-2023: 

El secretari pregunta si hi ha alguna proposta per al jurat de presentacions 

El delegat de la falla Oeste suggereix que el jurat siga buscat per Regidoria de Festes, i 

JLF proposa buscar-lo ells. 

Es precedeix a la votació: 

 

Vots a Regidoria de Festes: 6 

Vots a Junta Local Fallera: 12 

Volts nuls: 3 

 

Per 12 vots a favor serà la Junta Local Fallera qui s'encerrega de buscar el jurat de les 

presentacions 2022-2023 de les falles de Dénia. 

 

4. PRESENTACIONS DE LES FALLERES MAJORS DE DÉNIA 

El secretari informa l’Assemblea dels detalls de les presentacions ja confirmades i avisa 
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que en quant es tinga més informació, aquesta s’enviarà per correu electrònic. 

Dates: presentació gran divendres 16 de setembre i presentació infantil diumenge 18 

de setembre. 

El secretari comenta que el darrere any els delegats de les falles van sol·licitar que n’hi 

haguera més participació i confirma que es tindrà en consideració. 

 

5. PRECS I PREGUNTES 

El vicepresident de Junta Local Fallera Antonio Vargas inicia fent balanç de la Setmana 

de Festes de Dénia i fa conèixer a l’assemblea la dificultat que hi ha darrere d'un treball 

com el que comporta els actes d’aquesta setmana. En referència al dia de carrosses  

majoritàriament amb el tema de la documentació dels tractors de carrosses, ja que es 

van haver de canviar cinc tractors. En referència a la fideuà solidària que es va fer el 

mateix dia del fallero, es comunica que Junta Local Fallera ha decidit fer-se càrrec de les 

despeses  que va comportar, i comunica que van eixir 200 racions que se'n van vendre 

a CINC Euros (5 €) pel que es va recusar un total de MIL EUROS (1.000 €). En referència 

al dia de Carrosses, tona a recordar que els organitzadors d’aquest dia es Junta Local 

Fallera decisió de l’assemblea i que les falles fan que siga mot difícil (begudes 

alcohòliques a la desfilada, males paraules, critiques amb l’elecció del jurat, etc.) Zurita 

convida als delegats de Junta que el pròxim any siguen ells qui organitzen aquest dia 

encarregant-se cada falla de la desfilada de la seua carrossa. Un delegat sol·licita que hi 

haja un responsable de cada falla, es respon que cada comissió tenia un responsable en 

la desfilada. El delegat de la falla Centro comenta que si va vorer errors en aquest dia i 

se li confirma que si. Sol·licita que es diguen els que són i se li contesta que els errors 

que es van detectar es comentaran amb cada falla però no en l’assemblea. El delegat 

mostra el seu malestar per no dir noms i se li diu que els punts privats de cada falla per 

protecció de dades no es poden fer públics, però que se sospesarà la possibilitat de fer-

lo públic. 

El vicepresident dona a conèixer que vàries falles estan preguntant quan poden enviar 

la justificació per a rebre les subvencions de carrosses, comenta que la setmana passada 

va tindre una reunió i que estan intentant rebre més subvenció, però cosa que hi ha que 

esperar al fet que ens aclareixi tot amb l’ajuntament. També comenta que una vegada 

finalitzada la reunió s’enviarà per correu electrònic als tresorers de cada falla el detalls 

de com es repartirà la subvenció de VINT-I-NOU MIL Euros (29.000 €) a cada falla. 

 

Es procedeix a replegar els 333 € els diners de Sillas Gil de les cadires de carrosses. El 

delegat de la falla Baix la Mar pregunta si el conveni amb Sillas Gil és per a Carrosses i 

Sant Josep i es respon que aquest any el conveni ha sigut per a Sant Josep i Carrosses, 

però que pot ser que per al pròxim San Jose no siguen ells els proveïdors, ja que tant 

l'Ajuntament de Dénia com a Junta Local Fallera estan descontents amb ells. 
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El delegat de la falla Diana dona a conèixer el descontent de la seua falla en el 

repartiment de cadires de carrossa, ja que en donar en un primer lloc 75 cadires per 

falles,  i en segon torn la resta de cadires, les comissions estaven dividides i n’hi ha falles 

que no van poder vorer ballar als seus fallers. Se li respon que enguany s'han demanat 

de més i es comenta que altres anys passa el mateix i que valoren que alternativa els 

agrada i quan tinguen clar com volen fer-lo, Junta Local Fallera negociarà el conveni que 

més s’aprope amb l'empresa que corresponga.  

 

El delegat de la falla Darrere del Castell pregunta per si va ocórrer algun inconvenient 

amb el grandària del ninot indultat de l'any passat, i se li contesta que no. I pregunta 

per la paella i els paellers del dia del faller, se li contesta que els paellers el tenim i que 

estan pendents de rebre la paella, que se li donarà tan prompte el rebem. 

 

El delegat de la falla Saladar comenta sobre la necessitat de millorar el dia de carrosses, 

dels punts de comparsa, de la qualitat de la música, beguda, etc., se li contesta que la 

gent de fora a quedar encantada amb el nivell i que van ser més de mil persones. 

 

Delegat de la falla Centro, exposa incomprensió a la prohibició d'animals a la desfilada 

de carrosses, se li respon que no estan prohibits els animals i no el fica en la normativa 

de la desfilada.  

 

El delegat de la falla Diana pregunta si es pot limitar les mides màximes i mínimes el de 

carrosses i se li contesta que si, que per l'any que ve es pot valorar i botar en l'assemblea 

i si s’aprova es limita tal com es fa en Gandia. També pregunta que quan s’envia la 

puntuació si no es remet també les notes del jurat i se li aclareix que a carrosses es 

tramet global.  

 

La delegada de la falla Paris Pedrera pregunta si està estipulada la ubicació on s'han de 

baixar els càrrecs, se li contesta que no. 

 

El delegat de la falla Campaments  pregunta si s’ha aprovat substituts pel delegat de 

comissions, se li respon que no. 

 

El delegat de la falla Centro comenta que la desfilada del dia del faller es veu un poquet 

pobre i proposa que davant de la primera falla es fique alguna classe de música per obrir 

la desfilada.  

 

Sense més assumptes per a tractar el secretari alça la sessió. 
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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 


