
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 2 DE NOVEMBRE DEL 2022 

 

Ordre del dia: 

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

2. Documentació a aportar per classificació seccions. 

3. Esborrany programa Falles 2023. 

4. Precs i preguntes. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR: 

S´aprova l´acta anterior per unanimitat. 

2. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER CLASSIFICACIÓ SECCIONS: 

El secretari general pren la paraula fent menció al Reglament Faller, concretament a  
l´article 91.b y c. De les seccions de les falles: “Per a poder pertànyer a les esmentades 
seccions, s’haurà de presentar el contracte signat per la comissió i l’artista, així com 
l’esbós de la falla abans del 30 de novembre, i en l’Assemblea general del mes de 
desembre es determinaran les esmentades seccions i es farà pública la seua composició.” 
y “ Pel que fa a les comissions, per a pertànyer a la secció especial pel que fa als 
monuments grans, la quantitat mínima serà de 36.000 € en avant mentre que en la 
secció infantil serà de 13.000 € en avant.”.  
 
S’enviarà un document als secretaris de les falles per correu electrònic, recordant 
l´obligació d´enviar la corresponent documentació per tal de saber en quina secció 
concursa cada falla.  
 

3. ESBORRANY PROGRAMA FALLES 2023: 

El secretari, arran del dubte sobre el pregó, comenta que s´ha suprimit mantenint només 

la cridà. Si alguna falla té alguna proposta, pot presentar-la perquè en la següent 

assemblea ordinària es procedeixi a votació. La Falla Oeste suggereix la possibilitat 

d´afegir el concert de bandes del dia 18 de març, se li respon que es va suprimir 

mitjançant votació en l´anterior legislatura de Junta Local Fallera. Però que si ho 

consideren oportú, envien proposta amb les tres opcions que hi existeixen. 

 



     

 

 

- Vesprada lliure 

- Concert de bandes (amb escenari com s´anava fent al Carrer La Via) 

- Entrada de bandes (càrrecs i banda com s´anava fent al Carrer Marques de 

Campo) 

 

4. PRECS I PREGUNTES: 

 

El president de Junta Local Fallera Dénia pren la paraula per mencionar que des d´aquest 

moment existeix la figura de la Delegada d’Indumentària sent aquesta Ainhoa Gamero, 

actual delegada de protocol. De la mateixa manera, s´informa que a partir d´ara el 

Delegat de Comissions serà Antonio González. 

 

El secretari pren la paraula per comentar sobre la transferència de la subvenció de les 

carrosses, i es diu que només arriben els diners per part del M.I Ajuntament de Dénia, 

es procedirà a fer-la a cada falla. 

 

El delegat de la falla Diana pregunta si després d´haver-se celebrat la presentació de la 

seua falla es va produir la prohibició d´acabar com a màxim, a les 23:00h. Se li respon 

que aquest va ser l´inici perquè l´Ajuntament de Dénia prengués aquesta decisió la qual 

va quedar signada pel regidor de cultura en la notificació que es va fer arribar a totes les 

comissions. 

 

 

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 

 

 


