Molt Il.lustreAjuntament de Nules

Decreto
Nules, a la fecha de la firma electrónica
D. David García Pérez, Alcalde Presidente del M. I. Ayuntamiento de Nules,
consideradas las potestades atribuidas a mi autoridad por el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Resultando lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en el que se determina la competencia residual del alcalde. En
base a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, HE RESUELTO:

‘’El Molt Il·lustre Ajuntament de Nules es complau a convocar el certamen LXVIII Jocs Florals
Vila de Nules que, tenint com a base la tradició dels temes Pàtria, Fe i Amor, acosta la creació
literària en la nostra llengua als temps i corrents actuals. Així mateix es convoquen dins del
mateix marc, els VI Premis d’Investigació i Divulgació, que contribuïxen a dignificar més
encara la trobada cultural per excel.lència que té lloc a la vila de Nules en el mes d’octubre.

BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA

DECRETO

Montserrat Paricio Comins ( 2 de 2 )
Secretaria
Data Signatura : 11/05/2022
HASH: a9a04b08c962347ffabdc9a12ceb347f

Aprobar-Aprobar la convocatoria para els Jocs Florals 2022 que se transcriben a continuación,
y que corregirían dejando sin efecto la anterior resolución al contener un error material:

Número: 2022-1041 Data: 11/05/2022

Visto que consta bases de Jocs Florals en las bases de ejecución del presupuesto del 2022.
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David García Pérez ( 1 de 2 )
Alcalde President
Data Signatura : 11/05/2022
HASH: 6d505b521b4dcc3ca1b1de16aa3b7fa4

Área: Cultura
Referencia: Convocatoria certamen literario Jocs Florals 2022

Molt Il.lustreAjuntament de Nules
1.Les obres presentades a qualsevol dels premis que es detallen més endavant han de ser
originals, inèdites, no premiades en altres concursos i no presentades a cap altre premi o
certamen pendent d’adjudicació en el moment de la convocatòria .
2.Els originals han de presentar-se en paper i en format digital, concretament en arxiu PDF, ja
siga en un disc compacte o bé en una memòria USB. Hauran de lliurar-se acompanyats d’un
sobre tancat que inclourà les dades personals de l’autor o de l’autora, incloent-hi el telèfon i
l’adreça de correu electrònic, i un breu currículum. A l’exterior d’eixe sobre s’indicarà clarament el
següent:
LXVIII Jocs Florals Vila de Nules
Títol o lema del treball____

LXVIII Jocs Florals Vila de Nules
Premi al qual concorre___
4.Les obres podran presentar-se fins al dia 19 d´agost de 2022, de manera directa o per correu
postal certificat, al Registre General de l’Ajuntament de Nules, situat a la plaça Major, núm. 1, de
Nules (CP 12520). Pel que fa als treballs enviats per correu postal, caldrà fer menció en l’exterior
del sobre als LXVIII Jocs Florals Vila de Nules, indicant si opta als premis ordinaris, als premis
extraordinaris, o bé als VI Premis d’Investigació i Divulgació. Quant a les obres enviades per
correu, s’admetran les que arriben a eixa adreça amb la data de certificació dins del termini
establit.
5.Els treballs que concorren als premis ordinaris Flor Natural, Poesia de tema religiós o ètic i
Poesia de tema patriòtic han de redactar-se en valencià, així com els treballs que concorren als
premis extraordinaris Anna Rebeca i Poemari Infantil. Els treballs que opten als VI Premis
d’Investigació i Divulgació poden ser escrits en valencià o en castellà, llevat del premi
Investigació lingüística sobre el valencià, patrocinat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
que ha de redactar-se necessàriament en valencià.
6.Les obres que concorren als VI Premis d’Investigació i Divulgació, dedicats a l’estudi d’un tema
específic hauran de tindre una extensió mínima de 15 pàgines, escrites amb lletra Times New
Roman, cos 12 i interlineat d’1,5,i ajustar-se al format específic de l’àmbit acadèmic quant a
metodologia, registre lingüístic, format textual, gestió bibliogràfica, citacions de suport, etc.,
seguint el conegut format APA (American PsychologicalAssociation) per a les citacions
bibliogràfiques.
7.El jurat estarà integrat per personalitats rellevants del món de les lletres i de la cultura
designades per l’Ajuntament, sota la presidència de la regidora de Cultura i la presidència
d’honor de l’alcalde.

DECRETO

Títol o lema del treball____
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3.Les còpies en paper han de presentar-se per duplicat, enquadernades o cosides, sense cap
signatura o circumstància que identifique l’autor o l’autora. En la portada de cadascuna de les
còpies hi haurà, igualment que en el sobre, la llegenda següent:

Número: 2022-1041 Data: 11/05/2022

Premi al qual concorre___

Molt Il.lustreAjuntament de Nules
8.La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública en l’acte de lliurament de premis, que
tindrà lloc el dia 7 d’octubre de 2022 al Teatre Alcázar de Nules, sempre que la situació sanitària
ho permeta. Si no és així, l’acte tindrà lloc en el saló de plenaris de l´Ajuntament amb assistència
restringida de públic.
9. Els autors guardonats hauran d’assistir necessàriament a l’acte, en el qual el/la guanyador/a
de la Flor Natural ha de llegir uns fragments de la composició premiada.
10.Així mateix, el jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si considera que les obres
presentades no reuneixen la qualitat suficient .

13.Els autors i autores dels treballs premiats dels LXVIII Jocs Florals Vila de Nules també cediran
els drets de la propietat intel·lectual, sense límit de temps, quan l’Ajuntament ho sol·licite per a
realitzar edicions especials commemoratives dels Jocs Florals.

Número: 2022-1041 Data: 11/05/2022

12.Els treballs premiats no es tornaran als autors. Com a premissa general, els treballs podran
ser publicats respectant la propietat intel·lectual de l’autor o de l’autora, qui, no obstant això,
cedirà els drets d’una primera edició a l’Ajuntament de Nules o a l’organisme o entitat
patrocinadora del premi. Si en el termini d’un any els treballs no foren publicats, l’autor podrà
editar-los a càrrec seu, sempre amb menció explícita al premi que ha guanyat i amb l’obligació
de comunicar-ho abans de començar-ne la impressió. En ser publicat, oferirà a l’Ajuntament de
Nules o a l’organisme o entitat patrocinadora del premi una quantitat d’exemplars que haurà sigut
negociat prèviament amb l’autor o autora. L’Ajuntament, en qualsevol cas, es reserva el dret de
difondre en els webs municipals estes obres, sempre amb la menció explícita de l’autoria.

DECRETO

11.Les obres no premiades podran ser retirades personalment en el Registre General de
l’Ajuntament de Nules, a partir del primer dia laborable després de l’acte de lliurament dels
premis. No es retornaran treballs per correu postal. Transcorreguts 30 dies naturals a partir de la
celebració de l’ acte, les obres no retirades es destruiran.

PREMIS ORDINARIS
FLOR NATURAL
Dotat amb 4.000 € i la publicació de l’obra a càrrec de l´editorial Neopàtria, al millor poemari de
tema i metre lliures.
Els treballs que opten a este premi han de tindre un mínim de tres-cents versos i un màxim de
cinc-cents .
POESIA DE TEMA RELIGIÓS O ÈTIC
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BASES ESPECÍFIQUES PER A CADASCUN DELS PREMIS

Molt Il.lustreAjuntament de Nules
Dotat amb 500 € a la millor composició en vers de tema religiós o ètic.
POESIA DE TEMA PATRIÒTIC
Dotat amb 500 € a la millor composició en vers de tema patriòtic.

PREMIS EXTRAORDINARIS
Premi de poesia Anna Rebeca
Dotat amb 1.000 € a la millor composició d’almenys 70 versos, de tema i metre lliures, l’autor/a
de la qual siga fill/a de Nules o resident.
Dotat amb 1.000 € a la millor composició en vers, o poemari, de tema i metre lliures dirigit a
infants, amb una extensió mínima de 100 versos.

. Investigació lingüística sobre el valencià
Premi dotat amb 2.000 €, al millor treball sobre la llengua dels valencians, patrocinat per l
´Acadèmia Valenciána de la Llengua.
. Aspectes històrics del poble de Nules

DECRETO

VI PREMIS D’INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ

Número: 2022-1041 Data: 11/05/2022

Premi Poemari infantil

Premi dotat amb 1.000 € al millor estudi sobre qualsevol aspecte històric del poble de Nules.

Premi dotat amb 500 € al millor estudi sobre el tema proposat, patrocinat per la Societat Musical
Artística Nulera.
. La citricultura valenciana ante el reto de la globalización
Premi dotat amb 600 € al millor estudi sobre el tema proposat, patrocinat per la Cooperativa
Agrícola Sant Josep de Nules. S. COOP.V.
. Riesgos y oportunidades del sector bancario, asociado al cambio climático
Premi dotat amb 1.000 € al millor estudi sobre el tema proposat, patrocinat per Caixa Rural Sant
Josep de Nules S. Coop. de Crèdit.
. Desplegament industrial ceràmic en Nules
Premi dotat amb 500€ al millor estudi sobre el tema proposat, patrocinat per Grespania, S.A.
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. La Música i la cultura en Nules, com a teràpia en temps difícils

Molt Il.lustreAjuntament de Nules
. Ser major en època de pandèmia
Premi dotat amb 250 € al millor treball sobre el tema proposat, adreçat a majors de 60 anys i
patrocinat per la Residència Verge de la Soledat.
. Mujer, trabajo y conciliación familiar
Premi dotat amb 1.000€ al millor treball sobre el tema proposat, patrocinat per La Plana
Granados Monlleo S.L.
CONSIDERACIONS FINALS

SEGUNDO.- Publicar edicto de aprobación de las bases en la web municipal,
www.nules.es, y otorgarle la mayor difusión a las mismas.
El Alcalde-Presidente,
(Documento firmado electrónicamente)
CERTIFICO: Que el Decreto que precede queda registrado y unido en el Libro de Resoluciones
de esta Alcaldía, con fecha antes indicada. La Secretaria General.
(Documento firmado electrónicamente)

DECRETO

-La participació en la convocatòria suposa la plena acceptació d’estes bases i de la decisió del
jurat davant de qualsevol imprevist no inclòs en estes línies.’’
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-Qualsevol dubte, o tema no tractat que poguera generar-se sobre estes bases serà resolt pel
jurat, el veredicte del qual serà inapel∙lable.

Número: 2022-1041 Data: 11/05/2022

-Si amb posterioritat a la concessió del premi es tinguera coneixement de qualsevol anomalia o
incompliment de les bases, l’Ajuntament de Nules procedirà a la revocació pertinent, prèvia
consulta amb el jurat.

