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ANUNCI de Modificació de les Bases dels Premis i les Medalles Sant Martí.

 

Barcelona, mitjançant resolució dictada el dia 7 de febrer de 2019 ha ratificat la Modificació
de les Bases dels Premis i les Medalles Sant Martí, que van ser aprovades pel Consell de
Districte en sessió adoptada el dia 27 de novembre de 2018.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de la

anunci, o recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona en el termini de dos mesos.

resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar des del dia

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

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
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El Premi Sant Martí, modalitat individual, es destina al reconeixement dels mèrits de

naixement.

Premi, segons cicles biennals, sempre que sigui possible.

Aquest Premi està dotat amb una escultura de Sant Martí.

Art. 5è

entitat o grup cívic, científic, artístic, cultural, esportiu o social o de foment de la integració

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,

educatiu, que estiguin vinculades al districte i contribueixin a la difusió, bon funcionament 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 candidatures

Art. 7è

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.

Art. 8è

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

següent.

Art. 9è

Perquè les candidatures als Premis Sant Martí es puguin considerar vàlidament presentades,
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per un mínim 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

Art. 11è

V Organització dels Premis Sant Martí

Art. 12è

El Secretariat dels Premis Sant Martí és el màxim òrgan responsable 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

- 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

- el conseller tècnic o consellera tècnica del Districte, que actuarà 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:

(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 elaborat
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- la resolució de les qüestions que aquest reglament no hagi previst

- la comunicació del resultat dels Premis i Medalles a les candidatures guanyadores

Art. 14è

Són funcions del Consell de Districte aprovar les bases reguladores 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

deliberacions són sempre a porta tancada i les votacions, secretes.

Art. 16è

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.

Art. 17è

El jurat porta a terme una primera votació en la qual són elegibles 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 immediatament.

Art. 19è

En el supòsit que cap candidatura obtingui en la primera votació la majoria qualificada a què

volta.

Art. 20è

El jurat escull, en primer lloc, el Premi Sant Martí, modalitat individual; en segon lloc, la
modalitat col·lectiva i, finalment, la modalitat de promoció econòmica, social o cooperativa al
districte.

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

Art. 25è

- 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 Martí les pot presentar qualsevol
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candidatures que vinguin avalades per un mínim de 50 signatures individuals

màxim establert, el qual no pot ser inferior als trenta dies naturals abans del lliurament dels

municipal.

Atenent al principi de representació paritària de dones i homes, el jurat vetllarà perquè
d'entre el conjunt de persones individuals 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

criteris:

- 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

de totes les entitats del districte.

Barcelona, 12 de febrer de 2019

Rocío Benito i Arranz

Cap del Dept. de Serveis Jurídics - Secretaria
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