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BASES PER A LA CONCESIO DELS PREMIS "SANT ANDREU" 

 DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE L' EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

 1er.-  Objecte del Premi 
 
El premi "Sant Andreu", té com a objecte el reconeixement públic de tasques d'especial 
rellevància o interès públic, desenvolupades a títol individual o col·lectiu, per persones o 
institucions, dins l'àmbit territorial del Districte de Sant Andreu, i que pel seu esforç i dedicació 
hagin aconseguit mèrits palesos en qualsevol àmbit. (tal com, a títol enunciatiu i no limitatiu, 
l'associacionisme, cultura, esport, civisme, la defensa dels drets ciutadans). Podran també 
optar al premi aquelles persones que s’hagin distingit per activitats que hagin donat al Districte 
de Sant Andreu una projecció exterior. 

 

 2on.- Periodicitat 
 
Els premis "Sant Andreu", seran atorgats anualment, amb coincidència amb la Festa Major de 
Sant Andreu. 

 

 3er.- Dotació del Premi 
 
El Premi Sant Andreu consistirà en una peça artística, realitzada expressament, i per a 
l’esdeveniment. 
 
Anualment, es podran concedir dos premis, un a la categoria de persona individual; i un a la 
categoria d’entitat social  
 

 4art.- Composició del Jurat 
  
 El Jurat estarà compost per les següents persones: 

 

PRESIDENT.- El/La Regidor/a del Districte de Sant Andreu, o persona en que delegui, amb 
vot de qualitat, en cas d'empat. 
 

VOCALS.- El jurat estarà compost per  

 

Grups Municipals del Districte 
1 representat per cadascun dels Grups municipals del Districte 
 

Els premiats o premiades l’any anterior 
 

Entitats vocals 
 
Cada Grup Municipal podrà presentar fins a dues entitats de diferents barris, les qual no 
podran repetir com a membres del Jurat en la següent edició:  
 
Amb la condició de ser possible que ha d'haver almenys una entitat per barri component el 
Jurat.  
 
I que no figuren aquell any com avalador de cap de les candidatures. Tampoc podran ser 
membres del Jurat aquelles persones que hagin signat avalant una candidatura a títol 
individual.  
 
Els esmentats vocals assistiran a les reunions amb dret a veu i vot.  
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Actuarà de Secretari/a, el/la cap del Departament de Serveis Jurídics – Secretaria que hi 
assistirà amb veu i sense vot. 

  
 El nomenament del Jurat serà ratificat pel Ple del Consell. 
 

 5è.- Presentació de candidats 
  

1. La data límit per a la presentació de candidats a optar al premi finalitzarà el dia 15 
d’octubre de cada any. 

2. Per a ésser vàlidament considerades les candidatures, aquestes hauran de reunir els 
següents requisits: 

3. Ser avalada per dues-centes cinquanta signatures de persones residents i censades en 
el districte, o presentades per 3 entitats de les degudament inscrites en el Registre 
d'Entitats que hi ha al Consell Municipal del Districte. Tant les entitats com les persones a 
títol individual sols podran avalar un candidat per any. 

4. Les candidatures s'hauran de presentar acompanyades d'un sobre tancat en el que consti 
el currículum amb els mèrits del candidat amb quants documents es cregui oportú que ho 
acreditin i s'hauran de lliurar en el Registre General del Districte. 

5. El premi podrà ser atorgat a títol pòstum sempre i quan el candidat/a hagi traspassat en 
el decurs del tancament de la presentació de les candidatures de l’any anterior i el 
moment del lliurament del premi. 

6. En quant a la justificació i/o argumentació del premi consisteixi en l’aniversari d’una data 
determinada de l’Entitat, sols es valoraran i es tindran en compte quan l’aniversari 
coincideixi amb el 10é, 25é i a partir d’aquest cada 25 anys. 

7. Els candidats han d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no tenir cap deute amb 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 6è.- Constitució del Jurat 
 

El Jurat es constituirà, anualment, per Decret del/de la Regidor/a del Districte de Sant Andreu, 
abans del dia 30 d'octubre, la composició i constitució, i el  Ple del Consell Municipal del 
Districte, en restarà assabentat, en la primera sessió posterior al nomenament 

 

 7è.- De les reunions i deliberacions 
   
Una vegada rebudes les propostes de candidatures al Premi, s'elaborarà una llista que es farà 
pública en el Tauló d’Anuncis del Districte, així com a la seva pàgina web, per a general 
coneixement. 
 
El Jurat es reunirà en una primera sessió, a la que hi haurà de concórrer un representant de 
les entitats proposants, per exposar el currículum i els mèrits de la persona o entitat proposta. 
 
Posteriorment, el Jurat en reunirà en nova sessió per tal de efectuar les deliberacions i 
valoracions i fallarà el veredicte del Premi, s'aixecarà Acta que es donarà a conèixer en la 
sessió del Ple del Consell els noms dels premiats en la corrent edició.  

 
El Jurat, a proposta de la Presidència, podrà realitzar quantes sessions estimi necessàries, 
podent-se reunir a la Seu del Districte o en un altre lloc que consideri oportú.  
 
Si el Jurat creu que no hi han prou mèrits reconeguts entre les candidatures, podrà declarar el 
premi desert. 
 

 8è.- Lliurament del  Premi 
 
El premi es lliurarà en acte públic en el marc de la Festa de Sant Andreu i convocat per a la fi. 
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 9è.- Solució de Conflictes 

 
 En cas de dubtes o interpretació de les Bases, la Presidència resoldrà, essent la seva decisió 
 inapel·lable. 


