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Els Premis Sant Martí han estat convocats cada any des de 1963 amb I'objectiu de
reconèixer les tasques d'especial rellevància o interès públic desenvolupades,
dlns o fora de l'àmblt terrltorlal del dlstrlcte, a títol individual o col.lectiu, per
persones, entitats o institucions vinculades al Districte de Sant Martí.

Amb la convocatòria d'aquests premis i amb el lliurament de les medalles Sant Martí
es vol fer un reconeixement públic per part del districte a totes aquelles
persones, entitats, empreses o institucions que destaquin per les activitats
desenvolupades o les seves trajectòries en el nostre districte.

Són les entitats del districte les que proposen les candidatures als Premis i a les
Medalles, de manera que els Premis Sant Martí són una manifestació de
descentralitzacio a favor dels districtes i de participació ciutadana en aquest acte de
reconeixement públic tan significatiu per aldistricte que enguany celebrarà la seva 58a
edició.

Les Bases reguladores dels Premis Sant Martí van ser aprovades per acord del
Consell del Districte de Sant Martí en sessió de 6 de juliol de 2016, modificades en
sessió de27 de novembre de 2018, iratificades per l'Alcaldessa, mitjançant resolució
dictada el dia 7 de febrer de 2019.

De conformitat amb l'article setè de les esmentades Bases, 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.

El dia 1 de setembre de 2020 I'Alcaldia ha aprovat l'autorització de la despesa que
consta a la partida pressupostària 0610-48101-33411, corresponent a la dotació de
premis del programa de promoció cultural, per impoú de 3.000'00 euros per fer front a
la disposició i lliurament dels Premis Sant Martí, en la seva 58a edició, durant I'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 tot l'exposat, el Regidor del Districte que sotasigna dicta la següent

RESOLUCIO

CONVOCAR els Premis Sant Martí, per a l'any 2020, en la seva 58ena edició, i

DONAR COMPTE de la present resolució al Consell de Districte en la propera sessió
que se celebri, a l'empara de I'article setè de 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 I'Alcaldessa, mitjançant resolució dictada el dia 7 de febrer de 2019.
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