
     

 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 28 DE NOVEMBRE DEL 2022 

Ordre del dia: 

 

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

2. Faller/a Exemplar 2023. 

3. Votació programa falles 2023. 

4. Jocs Fallers. 

5. Precs i preguntes. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR:  

S’aprova l’acta anterior per majoria. 

2. FALLER/A EXEMPLAR 2023: 

 

El secretari pren la paraula per tal de procedir a recordar que cada falla pot presentar 

dos candidats/es a Faller/a Exemplar 2023, per la qual cosa, s´acceptaran els 

corresponents dossiers, que s´han d´enviar per correu electrònic a 

secretari@fallasdenia.es, fins al 31 de desembre. 

 

3. VOTACIÓ PROGRAMA DE FALLES 2023: 

El secretari comunica que l´única diferencia entre el programa A i B, es la data del sopar 

de germanor, per tal que no coincideixi amb el mig any de moros i cristians. La proposta 

A contempla celebrar el sopar de germanor el 4 de març i la proposta B contempla 

celebrar el sopar de germanor el 25 de febrer. Després de debatre les propostes es 

procedeix a la votació: 

 

Vots a favor de la proposta B: 13 

Vots a favor de la proposta A: 11 

 

Per 13 vots a favor de la proposta B s´aprova que el sopar de germanor es celebre el dia 

25 de febrer de 2023, pendent d´incloure el pregó en el programa de falles. 

 



     

 

 

La Falla Centro proposa que es dugui a terme el pregó el mateix dia de la crida complint 

l´article 115 del Reglament Faller. 

 

4. JOCS FALLERS: 

El secretari comunica que els jocs fallers es celebraran a Llunàtics el dissabte 14 de gener 

per la vesprada. Caldrà apuntar-se per a poder participar i com en altres edicions dels 

jocs fallers, hi ha un mínim de 5 participants per joc. 

 

5. PRECS I PREGUNTES: 

 

La delegada de la falla Baix la Mar pregunta si hi ha alguna proposta per a la vesprada 

del dia 18 de març. El secretari li respon que no s´ha rebut cap proposta, per la qual cosa, 

aquesta vesprada només està la mascletà. 

 

El secretari recorda als delegats de les falles que el dia 29 expira el termini per presentar 

els esbossos i els contractes dels artistes amb les falles, a fi de determinar en quina 

secció participen. 

 

S´acorda per unanimitat dels assistents celebrar l´assemblea general ordinària del mes 

de desembre el dilluns dia 19 i aquest mateix dia es farà el brindis de Nadal amb les 

Falleres Majors de Dénia. 

 

Es prega que totes les falles envien al correu indumentaria@fallasdenia.es els vestits 

oficials que tenen aprovats. 

 

La delegada de la falla Baix la Mar pregunta si podem posar el dia de la plantà el dia 12 

de març. El secretari li respon que sí, no hi ha problema, ja que el dia oficial és el 16, 

però principalment es fa per reduir els problemes de trànsit circulatori. Encara que no 

es traguin monuments, aquests dies sempre s´utilitzen per a la col·locació de les tanques 

i de l´arena, carpes, escenaris, etc. 

 

La delegada de la falla Baix la Mar recorda que van presentar a través de la secretaria 

general una proposta per a adaptar amb un llenguatge inclusiu el reglament faller i no 

s´ha fet encara cap acció al respecte. El secretari li respon que es convocarà una 

assemblea general extraordinària on apareguin totes les propostes i serà en la mateixa 

on es voten totes.  

Es traslladaran les propostes a totes les falles perquè les tinguin abans de l´assemblea 

general extraordinària i així poder votar-les.  



     

 

 

El delegat de la falla Campaments pregunta si queda algun membre de Junta Local 

Fallera de Dénia amb càrrec dins de la seua falla. El secretari li respon que oficialment 

no té constància que cap membre de Junta Local Fallera tingui càrrec dins la seua falla. 

 

El delegat de la falla Port Rotes pregunta quin és el percentatge dels membres de Junta 
Local Fallera que tenen dret a votar. El secretari li respon d´acord amb l´article 64: 
 
“Cada delegat tindrà un vot, és a dir, dos per comissió fallera, sempre que 
assistisquen els dos. Mai es podrà votar per delegació, la qual cosa significa que 
cada delegat tindrà veu i vot en l’Assemblea general. En els debats, el secretari 
ordenarà els torns de la paraula i el president actuarà de moderador i ordenarà 
quan un assumpte es sotmet a votació. 
 
Tots els membres de l’executiva tindran veu en l’Assemblea general, no obstant 
només l’equivalent a 1/3 dels vots de les falles representades (convocades) en 
l’assemblea, escollits a l’efecte pel president, tindran vot en la corresponent 
reunió i votació de l’Assemblea general. 
 
El president tindrà veu i vot en l’Assemblea general, però el seu vot serà només 
diriment en cas d’empat si ha delegat el vot en un membre de l’executiva. 
 
b) Tots els assumptes que es tracten en l’Assemblea general siga ordinària o 
extraordinària i que s’hagen de sotmetre a votació, perquè siguen aprovats 
simplement bastarà la majoria simple (meitat més un) dels assistents, en cas 
d’empat decidirà el vot del president. 
 
S’exceptuen tots aquells assumptes i acords per als quals el present reglament 
exigisca una majoria diferent en la votació, els quals tan sols es podran aprovar 
si en la corresponent votació s’aconsegueix la majoria requerida en el 
reglament.”  

 

 

 

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 

 

 

 


