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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

9855

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s’estableix la convocatòria de
concessió de les distincions, Cornelius Atticus 2018, en categoria masculina i en categoria femenina
a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears

Fets
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va crear l’any 1996 la distinció CORNELIVS ATTICUS com a reconeixement a totes
aquelles persones de les illes que han dedicat la seva vida a la pràctica i a la promoció de l’esport i que formen part de la nostra història i del
fet cultural de les Illes Balears.
2. La distinció consisteix en un diploma acreditatiu, una reproducció de la làpida de marbre de forma quadrangular del segle III, dedicada a
un atleta del pancraci, Cornelius Atticus, trobada l’any 1933 a les excavacions oficials arqueològiques de la ciutat romana de Pol·lèntia,
Alcúdia, a Mallorca i un pin d’argent amb la mateixa reproducció.
3. Concedeix la distinció anualment el Consell de Govern a proposta de la conselleria competent en matèria d’esports, per iniciativa pròpia o
a proposta de les diverses institucions i entitats esportives de les Illes Balears.
4. L’Assemblea Balear de l’Esport,va aprovar a la sessió ordinària del Ple de dia 29 de març de 2017, la proposta d’establir d’una distinció
femenina Cornelius Atticus diferenciada de la masculina.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/119/1017652

Fonaments de dret
El Decret 22/1996, de 15 de febrer, pel qual es crea la distinció Cornelius Atticus a una vida dedicada a l’esport de les Illes Balears (BOCAIB
núm. 27, de 29 de febrer de 1996).
Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ
1. Establir la convocatòria de la concessió de les distincions Cornelius Atticus 2018, en categoria masculina i en categoria femenina, per a les
persones que han dedicat la seva vida a la pràctica o la promoció de l’esport en l’àmbit de les Illes Balears.
2. Establir un termini de presentació de candidatures de trenta dies comptadors des del dia següent a la publicació d’aquesta Resolució en el
BOIB —que té efectes a partir del dia següent d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears—, a fi que la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports pugui preparar la proposta de concessió de les distincions, que ha d’aprovar el Consell de Govern.
3. Establir que poden presentar candidatures els consells insulars o els organismes autònoms que en depenen que tinguin atribuïda la
competència en matèria esportiva, les federacions esportives, els ajuntaments, els clubs i les entitats esportives reconeguts i registrats
degudament.
4. Establir que les distincions es poden atorgar a títol pòstum.
5. Determinar que per decidir quines propostes pot trametre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports al Consell de Govern s’ha de
constituir el jurat corresponent, integrat per representants de les institucions i dels mitjans de comunicació de l’àmbit de les Illes Balears. El
jurat s’ha de reunir per estudiar les candidatures i elaborar l’acta de l’acord adoptat de presentació de propostes a la Conselleria de Cultura,
Participació, i Esports, la qual l’ha de trametre, amb l’informe corresponent, al Consell de Govern.
6. Determinar que la concessió de les distincions i la composició del jurat s’han d’ajustar a les instruccions de la distinció, que figura com a
annex 1 d’aquesta Resolució.
7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Interposició de recursos
Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de
Cultura, Participació i Esports, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB), d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB),
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 31 d’agost de 2018
La consellera de Cultura, Participació i Esports
Francesca Tur Riera

ANNEX 1
Instruccions per a la concessió de les distincions Cornelius Atticus

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/119/1017652

1. La distinció Cornelius Atticus es destina a reconèixer i premiar els mèrits de les persones físiques que, en l’àmbit de les Illes Balears, han
dedicat la seva vida a l’esport, d’acord amb els requisits següents:
a) Haver participat en el desenvolupament esportiu de les Illes Balears com a esportista, dirigent, tècnic o en alguna altra funció
directament implicada en la promoció de l’esport.
b) Haver dedicat un temps superior als vint-i-cinc anys al desenvolupament esportiu de les Illes Balears, llevat de les excepcions que
hi pugui haver per causes extraordinàries.
c) No haver estat sancionat amb inhabilitació per a la pràctica esportiva.
d) Haver desenvolupat la seva activitat per a l’esport de les Illes Balears dins l’àmbit balear o des de l’esport balear contribuint a
l’evolució esportiva de la Comunitat Autònoma.
2. La distinció consisteix en un diploma acreditatiu; una reproducció de la troballa arqueològica de la lauda sepulcral de Cornelius Atticus,
que es troba a la Secció Monogràfica de Pol·lèntia (Alcúdia) del Museu de Mallorca i un pin d’argent amb la mateixa reproducció.
3. El Govern de les Illes Balears concedeix la distinció a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports amb l’acord del Consell
de Govern. La iniciativa de la proposta pot sorgir de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports mateixa o d’aquesta Conselleria a
proposta dels consells insulars o dels organismes autònoms creats per aquests ens que tinguin atribuïda la competència en matèria esportiva;
de les federacions esportives; dels ajuntaments, i dels clubs o de les entitats esportives degudament registrats.
4. Com a òrgan que ha d’informar de les propostes i valorar-les, s’estableix un jurat que ha d’estar compost de la manera que s’exposa a
continuació:
Presidenta: la consellera de Cultura, Participació i Esports.
Vicepresident: el director general d’Esports i Joventut.
Vocals:
El cap del Servei de Planificació i Formació.
Tres representants de la Direcció General d’Esports i Joventut.
Un representant de cada consell insular o, si escau, dels organismes autònoms creats per aquests ens que tenguin atribuïda la
competència en matèria esportiva.
Un representant de federacions esportives d’esports individuals a proposta de l’Assemblea Balear de l’Esport.
Un representant de federacions esportives d’esports d’equip a proposta de l’Assemblea Balear de l’Esport.
Un representant del Col·legi Oficial de Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (COLEF).
Un representant de l’Assemblea de Gestors esportius professionals de les Illes Balears (AGEPIB).
Un representant de l’àrea d’esports de cadascun dels mitjans de comunicació d’àmbit autonòmic de les Illes Balears.
Un representant dels guardonats amb la distinció
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Secretari: el funcionari que nomeni la Direcció General d’Esports i Joventut.
5. Una vegada constituït el jurat, la consellera pot proposar els criteris que han de regir la distribució dels vots emesos pels membres. Aquests
criteris s’han de fixar amb el vot favorable de la majoria dels assistents.
6. En totes les actuacions, el jurat s’ha d’ajustar a les normes de funcionament dels òrgans col·legiats que estableixen els articles 17 i
següents de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma, i els articles 15 i següents de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
7. Les propostes o candidatures a les distincions s’han d’adreçar a la Direcció General d’Esports i Joventut, carrer de l’Uruguai, s/n (Palma
Arena), 07010 Palma, i s’han de presentar en qualsevol de les formes que fixa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les propostes han de contenir:
a) L’imprès de proposta de candidatura formalitzat (annex II), que podeu trobar a la pàgina web, http://esports.caib.es i que inclou:
Les dades de l’entitat que fa la proposta.
Les circumstàncies i les dades personals de la persona proposada
Els currículums general i laboral de la persona proposada.
El currículum esportiu de la persona proposada.
Una fotografia recent de la persona proposada.
Per facilitar la tasca d’avaluació del jurat, aquest imprès no es pot emplenar a mà.
b) Un dossier informatiu o fotogràfic documental dels mèrits que s’al·leguen i que expressi la dedicació a l’esport (màxim de 10 pàgines).
(Qualsevol dubte o qüestió en relació a la presentació de les candidatures es podrà consultar al correu: cornelius@esports.caib.es).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/119/1017652

8. Només es pot atorgar una distinció ordinària anualment per a cada categoria. El jurat està facultat per declarar deserta aquesta distinció.
9. La distinció atorgada a títol pòstum s’ha de lliurar als familiars més pròxims.
10. Les distincions s’han de lliurar en un acte públic que ha d’organitzar el Govern de les Illes Balears en el primer trimestre de l’any 2019.
11. L’acord de la concessió s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
FOTOGRAFIA
(a insertar per part de l’Administració)

ANNEX II
CANDIDATURA CORNELIVS ATTICVS 2018
ENTITAT QUE FA LA PROPOSTA
ENTITAT
ADREÇA
CP

MUNICIPI

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC
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PERSONA PROPOSADA PER LA DISTINCIÓ
NOM I COGNOMS
ANYS DEDICATS A

MODALITAT ESPORTIVA

L’ESPORT
FORMA DE

ESPORTISTA

DEDICACIÓ

TÈCNIC/A

DIRIGENT

LLOC DE NAIXEMENT

DATA DE NAIXEMENT

*A EMPLENAR NOMÉS SI LA CANDIDATURA ÉS A TÍTOL PÒSTUM
*NOM I COGNOMS (DEL FAMILIAR DE
REFERÈNCIA)
*TIPUS DE PARENTESC
*ADREÇA
*MUNICIPI

*CP

*TELÈFON

*CORREU ELECTRÒNIC

CURRICULUM GENERAL DE LA PERSONA PROPOSADA
ESTUDIS I FORMACIÓ
DATA

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/119/1017652

REALITZACIÓ

ESTUDIS, TITULACIONS O FORMACIÓ

DATA REALITZACIÓ

ESTUDIS, TITULACIONS O FORMACIÓ

EXPERIÈNCIA LABORAL
DATA CONTRACTE

EMPRESA O SECTOR

LLOC DE FEINA O CÀRREC OCUPAT

DATA, SIGNATURA I SEGELL DE L’ENTITAT
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ANNEX III
CURRICULUM ESPORTIU DE LA PERSONA PROPOSADA
PRINCIPALS RESULTATS ESPORTIUS

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/119/1017652

ANY

ESPORT

CATEGORIA

RESULTAT OBTINGUT

DISTINCIONS, RECONEIXEMENTS, PREMIS, MEDALLES, ETC
ANY

ESPORT

ENTITAT QUE CONCEDEIX

DISTINCIÓ, RECONEIXEMENT

DATA, SIGNATURA I SEGELL DE L’ENTITAT
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ANNEX IV
ACTIVITAT COM A PROMOTOR D’ACTIVITATS ESPORTIVES
ANY

ESPORT

ACTIVITAT PROMOGUDA

ACTIVITAT COM A DIRIGENT ESPORTIU

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/119/1017652

ANY

ESPORT

ENTITAT ESPORTIVA EN LA QUE VA
PARTICIPÀ

CÀRREC OCUPAT

ALTRES ACTIVITATS RELACIONADAS AMB L’ESPORT

DATA, SIGNATURA I SEGELL DE L’ENTITAT

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

