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CAPÍTOL I
Objectiu dels premis

Art. 1r
Els premis Sant Martí tenen com a objectiu el reconeixement de les tasques 
d'especial rellevància o interès públic desenvolupades, dins o fora de l'àmbit 
territorial del districte, a títol individual o col·lectiu, per persones, entitats o 
institucions del districte de Sant Martí.

CAPÍTOL II
Periodicitat dels premis

Art. 2n
Els premis Sant Martí són convocats anualment pel plenari vàlidament constituït.

CAPÍTOL III
Modalitat dels premis

Art. 3r
Els premis Sant Martí adopten les modalitats següents:

 Premi Sant Martí, modalitat individual
 Premi Sant Martí, modalitat col·lectiu
 Premi Sant Martí, modalitat projecció del districte

Art. 4t
El premi Sant Martí, modalitat individual, es destina al reconeixement dels mèrits de 
persones físiques vinculades al districte per raons de residència, d'activitat o de 
naixement.

Aquest premi està dotat amb una escultura de Sant Martí.

Art. 5è
El premi Sant Martí, modalitat col·lectiu, es destina al reconeixement dels mèrits 
d'una entitat o grup cívic, científic, artístic, cultural, esportiu o social o de foment de 
la integració sociocultural vinculat al districte per raons de residència o d'activitat.

Aquest premi està dotat amb 1.500 euros (o la quantitat que en un futur es 
determini) i una placa amb la imatge de Sant Martí.

Art. 6è
El premi San Martí, modalitat projecció del districte s'adreça a persones físiques o 
jurídiques, del món del treball, artístic, esportiu, i d'altres àmbits, que estiguin 
vinculats d'alguna manera amb el districte (naixement, residència, treball) o l'hagin 
promocionat arreu.

La proposta dels candidats anirà a càrrec del Secretariat dels Premis.

Art. 7è
Només es pot atorgar un premi a cadascuna de les modalitats descrites en els 
articles 4t, 5è i 6è,  sense que, en cap cas, se'n puguin fer ampliacions.
En les tres variants, els premis podran quedar deserts si, a criteri del jurat, les 
propostes rebudes no compleixen els mèrits exigibles.

CAPÍTOL IV
Convocatòria dels premis i presentació de candidatures

Art. 8è
El plenari convocarà anualment els premis Sant Martí, quatre mesos abans que es 
lliurin, mitjançant la difusió prevista a l'article 15è de les Bases pública i la 
comunicació directa a entitats, associacions i centres en general.

Art. 9è
En les convocatòries trameses als col·lectius (entitats, associacions, etc.) també cal 
indicar-hi el termini màxim de presentació de candidatures, que haurà de ser de 
trenta dies naturals abans de la data de lliurament dels premis (11 de novembre). En 
cas que el darrer dia sigui dissabte o festiu, passarà a ser hàbil, a l'efecte de 
presentació, el primer dia laborable següent.

Art. 10è
Perquè les candidatures als premis Sant Martí, modalitat individual i col·lectiva, 
puguin considerar-se vàlidament presentades, cal que estiguin avalades per una 
federació o coordinadora d'entitats o per 5 entitats com a mínim degudament 
inscrites al Fitxer General d'Entitats de l'ajuntament de Barcelona.

Art. 11è
Les candidatures o propostes presentades per les entitats hauran d'anar 
acompanyades de la còpia de l'acta de la reunió, degudament signada pel president 
o pel secretari de l'entitat, en què es reculli l'acord adoptat.

Art. 12è
Les candidatures cal que siguin presentades acompanyades d'un currículum en 
què constin els mèrits del candidat o de la candidata. Si és possible, s'hi ha 
d'adjuntar tota la documentació acreditativa dels mèrits que s'invoquen.

Quan el candidat sigui una persona individual haurà d'acompanyar en la seva 
sol·licitud una foto, en el cas d'una entitat haurà d'incloure el seu logotip.

CAPÍTOL V
Organització dels premis Sant Martí

Art. 13è
La gestió i el manteniment, així com la divulgació, la selecció i l'organització dels 
premis, els efectuaran els organitzadors dels premis, que són el Plenari i el 
Secretariat.

El període de durada dels organitzadors és coincident amb el del mandat del Consell 
Municipal del Districte.

Art. 14è
El Plenari dels premis Sant Martí és el màxim òrgan i està format pels membres 
següents:

  - El president/presidenta del Consell Municipal del Districte, que n'és el  1.
president/presidenta.

  - Tots els membres del Consell Municipal del Districte.2.
 - El secretari del Consell Municipal, que actua a la vegada com a 3. 

secretari dels premis.
 - Un representant per cada entitat del districte que estigui degudament 4. 

inscrita al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de 
Barcelona.

Són funcions del Plenari:

  Autoritzar anualment la convocatòria dels premis i convocar el Secretariat a. 
per deliberar i atorgar els premis.

  Reformar i actualitzar el reglament, a proposta del  Secretariat.b. 
   Supervisar, de manera general, els premis.c.
   Resoldre les qüestions que aquest reglament no hagi previst.d.
   Aprovar, si s'escau, les propostes que li faci arribar el Secretariat.e.
   Atorgar els premis d'acord amb la proposta presentada pel Secretariat.f.

Art. 15è
És funció del Consell del Districte la dinamització dels premis mitjançant:
  La posada en marxa anual de la nova edició dels premis.a.
  L'acord i l'execució de totes les mesures que serveixin per donar publicitat a b.

la convocatòria (premsa, ràdio, TV, edició de publicitat, grafisme, cartells...).
  La tramesa de convocatòries a les entitats, associacions, centres cívics, etc.c.
  La divulgació profitosa de tot el material propagandístic elaborat.d.
  La cerca de demanda d'ajudes que reforcin el propòsit esmentat en el punt e.

anterior.
  La recepció de propostes de candidats o candidates, per a l'estudi i f.

presentació al Secretariat, es farà com a mínim amb dos dies d'antelació a la 
reunió del Jurat.

Art. 16è
Formen part del Secretariat dels premis:
  El president del Plenari o la persona en qui delegui, que exerceix també les a.

funcions de president/ta d'aquest organisme.
 Un conseller representant de cadascun dels grups municipals que b.  

configurin el Consell Municipal del Districte de Sant Martí.
  Un representant per a cadascuna de les coordinadores d'entitats del c.

districte.
  El secretari del Consell de Districte, o la persona en qui delegui, que actuarà d.

com a secretari amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VI
El jurat dels premis Sant Martí

Art. 17è
El Secretariat dels premis Sant Martí es constitueix en jurat en les sessions que 
tinguin com a finalitat l'estudi de les candidatures i l'elecció dels guanyadors. Les 
deliberacions són sempre a porta tancada i les votacions, secretes.

Art. 18è
Les candidatures presentades per totes les modalitats són notificades al Plenari 
perquè n'estigui assabentat i les aprovi.

CAPÍTOL VII
Procediment per a l'elecció en les modalitats individual i col·lectiva

Art. 19è
Cada membre del jurat pot votar només un dels noms elegibles. Les paperetes que 
continguin el nom de dues o més candidatures seran nul·les.
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Període: 
Des de l’1 de setembre i fins l’11 d’octubre de 2013.

Lloc: 
Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Sant Martí
Plaça de Valentí Almirall, número 1.

Horari: 
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores. 
Excepte dijous de 8.30 a 19.30 hores.

L’horari d’estiu, fins el 24 de setembre de 8.30 a 14.30 hores.

bcn.cat/santmarti 

twitter.com/bcnsantmarti 
facebook.com/bcnsantmarti

Barcelona
Ajuntament de

Art. 20è
El jurat porta a terme una primera votació en la qual són elegibles totes les 
candidatures vàlidament proposades.

Art. 21è
Si en la primera votació una de les candidatures obté la meitat més un dels vots 
emesos, és immediatament proclamada guanyadora.

Art. 22è
En el supòsit que cap candidatura obtingui en la primera votació la majoria 
qualificada a què fa referència l'article precedent, tot seguit s'efectuarà una segona 
votació per elegir la guanyadora d'entre les dues candidatures que hagin obtingut la 
millor votació a la primera volta.

Art. 23è
El jurat elegeix, en primer lloc, el premi Sant Martí, modalitat col·lectiva i, a 
continuació, el premi Sant Martí, modalitat individual.

Art. 24è
Un cop el jurat hagi decidit l'elecció dels premis, el Secretariat ho ha de comunicar al 
Plenari, tal com s'assenyala en l'article 18 d'aquest reglament.

CAPÍTOL VIII
Procediment per a l'elecció en la modalitat projecció del districte

Art. 25è
El Secretariat dels premis proposarà les candidatures en aquesta modalitat i farà 
l'elecció de la guanyadora. Un cop feta l'elecció, el Secretariat ho comunicarà al 
Plenari, tal com s'assenyala en l'article 18 d'aquest reglament.

CAPÍTOL IX
Lliurament dels premis

Art. 26è
El lliurament dels premis se celebra en acte públic el dia 11 de novembre, festivitat 
de Sant Martí.

MEDALLES DE SANT MARTÍ

Paral·lelament als premis Sant Martí, es concedeixen cada any les medalles de Sant 
Martí.

L'objectiu de les medalles de Sant Martí és el reconeixement públic a l'actuació o al 
treball realitzat durant l'any per diferents persones i entitats del districte.

Les medalles de Sant Martí s'estructuraran en cinc categories: cultural, esportiva, 
justícia social, iniciativa juvenil i món del treball, i es lliurarà una medalla per 
cadascuna de les categories. Totes les candidatures hauran d'especificar a quina 
categoria es presenten.

Així mateix, podran sol·licitar les medalles aquelles entitats esportives que hagin 
ascendit per primera vegada a categories superiors.

Les propostes de candidats a rebre les medalles de Sant Martí podran ser 
presentades per qualsevol persona o entitat del districte i hauran d'anar 
acompanyades d'un currículum de la persona o entitat proposada i avalades per un 
mínim de tres entitats.

Es consideraran vàlides un cop s'hagin presentat al registre d'entrada del Districte 
dins del termini màxim establert, el qual no podrà ser inferior als trenta dies naturals 
abans del lliurament dels premis.

Paral·lelament, s'atorgarà la medalla d'or del Districte a les entitats que compleixen 
100 anys del seu naixement, la medalla de plata a les que compleixin 50 anys, i la 
medalla de bronze a les que compleixin 25 anys. 

Les entitats ho han de sol·licitar, acompanyant amb la seva petició la documentació 
que acrediti la seva tasca desenvolupada al Districte i la seva antiguitat.

En tot cas, les entitats que optin a aquesta medalla no podran presentar-se al Premi 
Sant Martí modalitat col·lectiva en la mateixa edició.

S'haurà de sol·licitar la medalla mitjançant un escrit degudament presentat al 
registre d'entrades de documents del Districte de Sant Martí, plaça de Valentí 
Almirall, 1.


	Página 1
	Página 2

