EDICTE
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’octubre de 2021,
relatiu al canvi de nom de la ciutat i del municipi de Maó-Mahón a Maó (EXP. 48082021-000076)
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del canvi de denominació del municipi de MaóMahón de conformitat amb la normativa vigent en matèria de règim local;
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Atès el que preveuen la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de règim local, i el Decret 60/1995, de 2 de juny, que regula
els procediments relatius a les matèries de règim local atribuïdes als consells insulars;
Atès el que preveuen el Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació de les entitats locals, i les seves posteriors
modificacions; el Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, pel qual es crea, organitza i
regula el funcionament del Registre d'Entitats Locals, i tota la normativa de desplegament
posterior, i el Reial Decret 1499/1990, de 23 de novembre, pel qual es modifica
parcialment el Reial decret 382/1986;
Atesa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC).
Atesa la notificació de l’Ajuntament de Maó, de 8 de juny de 2021, que reprodueix l'acord
adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Maó en la sessió de caràcter ordinari de dia 27 de maig
de 2021, que en el punt tercer acorda:
«Remetre el present acord al Consell Insular de Menorca, segons determina l’article 1.6
de la Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de règim local, donant així per conclosa la fase en seu municipal i iniciant-ne la
governativa, una vegada completada tota la tramitació de l'expedient»;
Atès que, de conformitat amb la normativa vigent, correspon al Consell Insular de Menorca
emetre informe sobre aquesta qüestió, d’acord amb l’article 41.3 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, que regula les bases de règim local, i aprovar el canvi de nom de la ciutat i del
municipi d’acord amb l’article 11.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local;
l’article 26.1 del Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, i l’article 1.1.6 de la Llei 8/93, d'1 de
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de règim local;
Atesa la Resolució de la consellera executiva d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
núm. 2021/OCUP/0000022 de 30 d'agost de 2021 per la qual resol donar per iniciat
l'expedient de canvi de nom oficial de la ciutat i del municipi i sol·licitar els informes
corresponents a la Reial Acadèmia de la Història i a la Universitat de les Illes Balears;
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Atès que dins el termini establert per la legislació vigent s’ha rebut l'informe de la
Universitat de les Illes Balears;
Atès que dins el termini establert per la legislació vigent no s'ha rebut l'informe de la Reial
Acadèmia de la Història;
Atesa la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i la seva
modificació per la Llei 1/2016, de 3 de febrer;
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Atès que l'article 70 del Reglament orgànic del Consell Insular, aprovat dia 16 de
desembre de 2002, estableix que corresponen al Consell Executiu totes les competències
executives del Consell Insular de Menorca, incloses les que resultin de la transferència o
delegació de competències de la comunitat autònoma efectuada sota el marc legal de
l’article 39 de l’Estatut d’autonomia de la comunitat autònoma de les Illes Balears;
Atès el Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 424/2019, de 10 de
juliol, relatiu a la determinació de les atribucions del Consell Executiu;
Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d'Ocupació, Habitatge i
Cooperació Local,
El Consell executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:
Primer. Aprovar el canvi de denominació del nom oficial de la ciutat i del municipi de MaóMahón, que passarà a ser Maó.
Segon. Traslladar aquest acord a l'Excel·lentíssim Ajuntament de Maó als efectes prevists
en els articles 26.3 i 30.1 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats
locals, aprovat mitjançant Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, tot indicant que ho ha de
comunicar al Registre d’Entitats Locals en el termini d’un mes perquè en modifiqui la
corresponent inscripció registral.
Tercer. Publicar el canvi de denominació del nom oficial de la ciutat i del municipi en el
Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears tan bon punt la Direcció
General de l’Administració Local, Registre d’Entitats Locals, comuniqui la resolució
corresponent.
Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs
d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà
que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan
hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del
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recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Per delegació de la presidenta,
El secretari del Consell Executiu
Octavi Pons Castejón
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(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Octavi Pons Castejón
16/11/2021 14:57:08
Firma
Maó
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