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Els Premis Sant Martí han estat convocats cada any des de 1963 amb l'objectiu de reconèixer 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 vinculades al Districte de Sant Martí. 
 
Les Bases reguladores dels Premis Sant Martí, que van ser aprovades per acord del Consell del Districte de 
Sant Martí en sessió de 6 de juliol de 2016, modificades en sessió de 27 de novembre de 2018, i ratificades 
per l'Alcaldessa, mitjançant resolució dictada el dia 7 de febrer de 2019, preveuen que el regidor o regidora 
del Districte de Sant Martí convocarà anualment 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 Departament de Comunicació del Districte en farà la difusió i la comunicació directa a entitats, 
associacions i centres en general (base 7a), que en les convocatòries trameses als col·lectius (entitats, 
associacions, etcètera) també cal indicar-hi el termini màxim de presentació 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 (base 
8a), i que el lliurament dels Premis se celebra en acte públic el dia 11 de novembre, festivitat de Sant Martí 
(base 23a). 
 
La situació excepcional provocada per la pandèmia del COVID-19 i les mesures adoptades per les autoritats 
competents per fer-hi front han fet impossible complir amb el calendari previst a Bases reguladores dels 
Premis Sant Martí. En aquest sentit: 
 
El dia 1 de setembre de 2020 l'Alcaldia va aprovar l'autorització de la despesa que constava a la partida 
pressupostària 0610-48101-33411, corresponent a la dotació de premis del programa de promoció cultural, 
per import  de 3.000'00 euros per fer front a la disposició i lliurament dels Premis Sant Martí, en la seva 58a 
edició, durant l’any 2020, desglossada en les modalitats de col·lectiu (1.500,00 euros) i categoria de 
promoció econòmica, social o cooperativa (1.500,00 euros). 
 
Per Resolució del Regidor del Districte de Sant Martí de 3 de setembre de 2020 es van convocar els Premis 
Sant Martí, per a l'any 2020, en la seva 58ena edició, i es va donar compte de la resolució al Consell de 
Districte celebrat el 13 d’octubre de 2020.  
 
El dia 11 de novembre de 2020 es va reunir el Secretariat dels Premis Sant Martí, que d’acord amb l’article 
12è de les Bases reguladores dels Premis Sant Martí és el màxim òrgan responsable de la seva 
organització. Consta a l’acta d’aquesta reunió l’acord de convocar els Premis Sant Martí 2020 durant el 1er 
trimestre de l’any 2021 i fer lliurament dels mateixos abans de l’estiu del 2021, així com realitzar el lliurament 
dels premis de manera virtual si la situació sanitària no permet fer entrega de forma presencial. 
 
Consta informe del Departament de Recursos Interns d’acord amb el qual en el pressupost 2021, hi ha una 
dotació pressupostària de 7.000 € a la partida D/0610/48101/33411, es constata hi ha crèdit suficient per a 
desenvolupar l’edició del premis Sant Martí 2021, i la incorporació de romanent de l’edició ajornada del 
2020. 
 
Per tot l'exposat, el Regidor del Districte que sotasigna dicta la següent RESOLUCIÓ 
 
DONAR COMPLIMENT A L’ACORD DEL SECRETARIAT DELS PREMIS SANT MARTÍ D’11 DE 
NOVEMBRE DE 2020, i en conseqüència OBRIR el termini de presentació de candidatures, que començarà 
el 17 de febrer de 2020 i acabarà el dia 26 de març de  2021 (ambdós inclosos), als Premis Sant Martí, en la 
seva 58ena edició, la cerimònia de lliurament dels quals es realitzarà el proper dia 20 de maig de 2020, en 
format presencial o virtual, en funció de l’evolució de la situació sanitària. 
 
Barcelona, 
 

 
 
David Escudé Rodríguez 
Regidor 
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