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Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2020 pel qual es concedeixen les distincions Cornelius
Atticus 2019

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 27, de 29 de febrer de 1996, es publicà el Decret 22/1996, de 15 de febrer, pel qual es crea la
distinció Cornelius Atticus a una vida dedicada a l'esport a les Illes Balears. Aquest premi suposa un reconeixement a totes les persones de
les Balears 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.
D'acord amb l'article 2 del Decret 22/1996, el premi s'ha d'atorgar mitjançant un acord del Consell de Govern, a proposta de la consellera
d'Afers Socials i Esports, segons la distribució competencial actual, derivada del que disposa el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta
de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 131, de 26 de setembre de 2019, es publicà la Resolució de la consellera d'Afers Socials i
Esports de 10 de setembre de 2019, a proposta del director general d'Esports, per la qual s'estableix la convocatòria de concessió de les
distincions Cornelius Atticus 2019, en categoria masculina i en categoria femenina, a una vida dedicada a l'esport a les Illes Balears. El punt
quart de la Resolució disposa que aquestes distincions es poden atorgar a títol pòstum. El punt cinquè estableix que s'ha de constituir un
jurat, d'acord amb el punt 4 de l'annex 1 de la Resolució, que s'ha de reunir per estudiar les candidatures i elaborar l'acta de l'acord adoptat de
presentació de propostes a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, la qual l'ha de trametre, amb l'informe corresponent, al Consell de
Govern. El punt 11 de l'annex 1 d'aquesta Resolució disposa que l'acord de concessió s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/29/1055828

En el marc d'aquesta convocatòria, el 26 de febrer de 2020 es va reunir el jurat per tal de valorar les candidatures, d'acord amb el contingut
de l'acta de la sessió que s'ha elevat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, en la sessió de dia 6 de març de 2020 adoptà, entre
d'altres, l'Acord següent:
Primer. Atorgar les distincions Cornelius Atticus 2019 a una vida dedicada a l'esport, que són les següents:
Categoria masculina: senyor Mateu Cañellas Roca (a títol pòstum).
Categoria femenina: senyora Isabel Aguilar Llull.
Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 6 de març de 2020
La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra
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