
proposada i avalades per un mínim de tres entitats. Igualment, 
s’acceptaran les candidatures que vinguin avalades per un mí-
nim de 50 signatures individuals 

Les candidatures o propostes presentades per les entitats han 
d’anar acompanyades de la còpia de l’acta de la reunió, deguda-
ment signada pel president o presidenta o pel secretari o secre-
tària de l’entitat, en què es reculli l’acord adoptat.

Totes les candidatures han d’especificar a quina categoria es 
presenten.

Es consideraran vàlides un cop presentades al registre d’entra-
da del Districte dins del termini màxim establert, el qual no pot 
ser inferior als trenta dies naturals abans del lliurament dels 
Premis. S’ha de sol·licitar la Medalla mitjançant un escrit degu-
dament presentat al registre municipal.

Atenent al principi de representació paritària de dones i homes, 
el jurat vetllarà perquè d’entre el conjunt de persones individu-
als que hagin estat mereixedores d’una Medalla inclogui com a 
mínim un 40% de persones de tots dos sexes.

Es lliurarà una Medalla a cadascuna de les categories.

Art. 26è
Les Medalles de Sant Martí amb caràcter commemoratiu, s’ator-
garan amb els següents criteris:

- la Medalla d’Or a les entitats que compleixen 100 anys
- la Medalla d’Argent a les que compleixen 75 o 50 anys
- la Medalla de Bronze a les que compleixen 25 anys.

Les entitats sensibles de rebre aquestes Medalles ho han de 
sol·licitar, i acompanyar la seva petició de la documentació que 
acrediti la tasca desenvolupada al districte i la seva antiguitat.

La presentació en alguna de les modalitats dels Premis o de les 
Medalles no exclou la possibilitat que les entitats puguin optar a 
la Medalla commemorativa d’aniversaris, tot i que l’entitat no ho 
hagi sol·licitat expressament.

El districte vetllarà perquè la informació sobre l’atorgament de 
les Medalles estigui a l’abast de totes les entitats del districte.

Bases publicades al BOP el 21 de febrer de 2019.

de les modalitats descrites en els articles 4t, 5è i 6è. En les tres 
variants, els Premis poden quedar deserts si, a criteri del jurat, 
les propostes rebudes no compleixen els mèrits exigibles.

En cas d’empat no resolt pel jurat entre dues propostes d’alguna 
modalitat, excepcionalment s’atorgarà un Premi ex aequo.

En conseqüència, la dotació econòmica global dels Premis es pot 
veure disminuïda o augmentada excepcionalment en funció de si, 
respectivament, alguna modalitat dotada de Premi en metàl·lic 
és declarada deserta o bé ex aequo.

Art. 22è
Del veredicte del Secretariat sobre les candidatures guanyadores 
de totes les modalitats dels Premis i de les Medalles Sant Martí, 
es donarà compte a la següent sessió del Consell de Districte.

 VIII  Lliurament dels Premis

Art. 23è
El lliurament dels Premis se celebra en acte públic el dia 11 de 
novembre, festivitat de Sant Martí.

 IX  Regulació de les medalles de Sant Martí

Art. 24è
Paral·lelament als Premis Sant Martí, i amb el mateix calendari, 
es concedeixen cada any les Medalles de Sant Martí.

L’objectiu és el reconeixement públic a l’actuació o al treball que 
han dut a terme durant l’any diferents persones i entitats del 
districte, i la commemoració dels aniversaris d’entitats, en els 
termes recollits a l’article 26è.

Art. 25è
Les Medalles de Sant Martí de reconeixement públic s’estructu-
ren en cinc categories:

»  Medalla Cultural
»  Medalla Esportiva
»  Medalla Justícia Social
»  Medalla Iniciativa Juvenil
»  Medalla Món del Treball

Així mateix, poden sol·licitar les Medalles les entitats esportives 
que hagin ascendit per primera vegada a categories superiors.

Les propostes de candidatures a rebre les Medalles de Sant Mar-
tí les pot presentar qualsevol persona o entitat del districte. Han 
d’anar acompanyades d’un currículum de la persona o entitat 
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didates. Si és possible, s’hi ha d’adjuntar tota la documentació 
acreditativa dels mèrits que s’invoquen.

Quan les candidatures corresponguin a persones individuals han 
d’acompanyar la seva sol·licitud d’una foto; en cas que es tracti 
d’una entitat, ha d’incloure’n el logotip.

 V  Organització dels Premis Sant Martí

Art. 12è
El Secretariat dels Premis Sant Martí és el màxim òrgan res-
ponsable de la seva organització, i està format pels membres 
següents:

»  el president o presidenta del Consell de Districte o la persona 
en qui delegui, que també exerceix les funcions de president 
d’aquest òrgan

»  el regidor o regidora del Districte de Sant Martí o persona en 
qui delegui

»  un conseller o consellera representant de cadascun dels grups 
municipals que componguin el Consell de Districte de Sant 
Martí

»  una persona representant per a cadascuna de les coordinado-
res d’entitats del districte

»  el conseller tècnic o consellera tècnica del Districte, que actu-
arà com a secretari o secretària, amb veu però sense vot

Atenent al principi de participació paritària de dones i homes, el 
secretari o secretària d’aquest òrgan promourà que inclogui com 
a mínim un 40% de persones de tots dos sexes.

Art. 13è
És funció del Secretariat la dinamització dels Premis, amb el 
suport, si escau, del Departament de Comunicació del Districte, 
mitjançant les actuacions següents:
»  l’acord i l’execució de totes les mesures que serveixin per do-

nar publicitat a la convocatòria (premsa, ràdio, TV, edició de 
publicitat, grafisme, cartells...)

»  la tramesa de convocatòries a les entitats, les associacions, els 
centres cívics, etcètera

»  la divulgació profitosa de tot el material propagandístic ela-
borat

»  la cerca de demanda d’ajudes que reforcin el propòsit esmen-
tat en el punt anterior

»  la recepció de propostes de candidatures per a l’estudi i pre-
sentació al Secretariat es farà com a mínim amb dos dies d’an-
telació a la reunió del jurat

»  la resolució de les qüestions que aquest reglament no hagi 
previst

»  la comunicació del resultat dels Premis i Medalles a les candi-
datures guanyadores

Art. 14è
Són funcions del Consell de Districte aprovar les bases regula-
dores dels Premis i de les seves modificacions, a proposta del 
Secretariat.

 VI  El jurat dels Premis Sant Martí

Art. 15è
El Secretariat dels Premis Sant Martí es constitueix en jurat en 
les sessions que tinguin com a finalitat l’estudi de les candida-
tures, la seva aprovació i l’elecció de les guanyadores. Les deli-
beracions són sempre a porta tancada i les votacions, secretes.

 VII  Procediment per a l’elecció de les candidatures 
guanyadores

Art. 16è
Cada membre del jurat pot votar només un dels noms elegibles. 
Les paperetes que continguin el nom de dues o més candidatu-
res seran nul·les.

Art. 17è
El jurat porta a terme una primera votació en la qual són elegi-
bles totes les candidatures vàlidament proposades.

Art. 18è
Si en la primera votació una de les candidatures obté la meitat 
més un dels vots emesos, és proclamada guanyadora immedia-
tament.

Art. 19è
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 escollir la guanyadora 
d’entre les dues candidatures que hagin obtingut la millor vota-
ció a la primera volta.

Art. 20è
El jurat escull, en primer lloc, el Premi Sant Martí, modalitat in-
dividual; en segon lloc, la modalitat col·lectiva i, finalment, la mo-
dalitat de promoció econòmica, social o cooperativa al districte.

Art. 21è
Com a norma general es pot atorgar un Premi per a cadascuna 

del treball, empresarial, social, cooperatiu o educatiu, que esti-
guin vinculades al districte i contribueixin a la difusió, bon fun-
cionament o reactivació del seu teixit social, laboral, productiu, 
industrial i de recerca o formació educativa.

Aquest Premi està dotat amb 1.500 euros (o la quantitat que en 
un futur es determini), amb una escultura de Sant Martí.

 IV  Convocatòria dels Premis i presentació de candi-
datures

Art. 7è
El regidor o regidora del Districte de Sant Martí convocarà anu-
alment cada edició dels Premis, entre cinc i sis mesos abans 
de lliurar-los, i en donarà compte al Consell de Districte en la 
primera sessió que sigui possible. Un cop convocats, el Departa-
ment de Comunicació del Districte en farà la difusió i la comuni-
cació directa a entitats, associacions i centres en general.

Art. 8è
En les convocatòries trameses als col·lectius (entitats, associ-
acions, etcètera) també cal indicar-hi el termini màxim de pre-
sentació de candidatures, que ha 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 feiner següent.

Art. 9è
Perquè les candidatures als Premis Sant Martí es puguin con-
siderar vàlidament presentades, cal que estiguin avalades per 
una federació o coordinadora d’entitats del districte o per cinc 
entitats del districte com a mínim, degudament inscrites al Fit-
xer General d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona. Igualment, 
s’acceptaran les candidatures que vinguin avalades per un mí-
nim de 50 signatures individuals 

Els candidats o candidates beneficiàries dels premis no són qui 
presenten la seva pròpia candidatura, ni poden fer-ho.

Art. 10è
Les candidatures o propostes presentades per les entitats han 
d’anar acompanyades de la còpia de l’acta de la reunió, deguda-
ment signada pel president o presidenta o pel secretari o secre-
tària de l’entitat, en què es reculli l’acord adoptat.

Art. 11è
Les candidatures cal que es presentin acompanyades d’un cur-
rículum en què constin els mèrits dels candidats i de les can-

 BASES DELS PREMIS SANT MARTÍ 

 I  Objectiu dels Premis

Art. 1r
Els Premis Sant Martí constitueixen una distinció que té 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 dels barris del districte de Sant Martí.

 II  Periodicitat dels Premis

Art. 2n
Els Premis Sant Martí es convoquen amb caràcter anual.

 III  Modalitats dels Premis

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

» Premi Sant Martí, modalitat individual
» Premi Sant Martí, modalitat de col·lectiu
»  Premi Sant Martí, modalitat de promoció econòmica, social o 

cooperativa

Art. 4t
El Premi Sant Martí, modalitat individual, es destina al reconei-
xement dels mèrits de persones físiques vinculades als barris 
del districte per raons de residència, d’activitat o de naixement. 

Es valorarà l’alternança de gènere en les persones guardonades 
en aquesta modalitat de Premi, segons cicles biennals, sempre 
que sigui possible.

Aquest Premi està dotat amb una escultura de Sant Martí.

Art. 5è
El Premi Sant Martí, modalitat de col·lectiu, es destina al reco-
neixement dels mèrits d’una entitat o grup cívic, científic, artís-
tic, cultural, esportiu o social o de foment de la integració socio-
cultural 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 Sant Martí, modalitat de promoció econòmica, social o 
cooperativa al districte, s’adreça a persones jurídiques, del món 


