
escaients, fent constar que, en el supòsit que no se’n presentin, s’entendrà defi-
nitivament aprovat.

La presidenta,
Joana M. Barceló Martí

Maó, 22 de març de 2006

— o —

Num. 5769
Indicació de Notificació Resolucions sobre Menors

No havent-se pogut practicar la corresponent notificació a la persona que
tot seguit s’expressa, per desconèixer el seu domicili, estant referit l’assumpte a
qüestions personals i/o familiars que poden afectar el dret fonamental de la inti-
mitat de les persones, d’acord amb l’art. 61 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic
i Procediment Administratiu Comú en concordança amb la Llei Orgànica
1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, s’indica a la persona en la relació que
segueix, que pot acudir per ésser Degudament Notificada i Informada de la
situació que l’afecta, en relació al Servei d’Infància, Adolescència i Família,
carrer de Ciutadella núm. 89  de Maó, Horari dilluns a divendres de 8’00 a 15’00
h. en el termini màxim de 10 dies des d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears o des del corresponent Edicte en el Tauler d’anuncis muni-
cipal.

Maó, 20 de març de 2006

El conseller Executiu del Departament de Benestar Social
Andreu Bosch Mesquida

Nº Exp Nom Llinatges DNI/NIF Municipi

53/97 Francisco Javier Flores Mateo Córdoba

— o —

Num. 5845
Resolució de l’expedient de canvi de nom de la ciutat i del muni-
cipi de Mahón a Maó

Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en
sessió ordinària de 27 de febrer de 2006, adoptà el següent acord en relació amb
la resolució de l’expedient de canvi de nom de la ciutat de Mahón a Maó:

Vist  l’expedient  tramitat per a l’aprovació del canvi de denominació del
municipi de Maó de conformitat amb la normativa vigent en matèria de règim
local, en concret el que preveuen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les
bases de règim local, i el 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;

Atès el que preveuen la Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de com-
petències als consells insulars en matèria de règim local, i el Decret 60/1965, de
2 de juny, que regula els procediments relatius a les matèries de règim local atri-
buïdes als consells insulars;

Atès el que preveuen el Reial decret 1960/1986, d’11 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals, i les seves
posteriors modificacions; el RD 382/1986, de 10 de febrer, de creació, organit-
zació i funcionament del Registre de les Entitats Locals, i les seves posteriors
modificacions; i el RD 1986/2315, que desplega el RD 382/1986 sobre Registre
d’Entitats Locals;

Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú;

Atès l’ofici de tramesa de l’Ajuntament de Maó, de dia 10 de novembre
de 2005, que diu textualment ‘Adjunt us remet expedient cotejat de canvi de
nom de la ciutat i del municipi, per duplicat exemplar, i a un sol efecte, per tal
que conforme amb el que disposa l’article 11.1 del TRRL i 26.1 del RD
1690/1986, en relació amb l’article 41.3 de la Llei 7/85 RGRL, procediu a l’e-
missió d’informe i acordeu, si escau, l’aprovació de l’expedient d’alteració del
nom d’aquest municipi, amb informe previ de la Reial Societat Geogràfica o de

la Reial Acadèmia de la Història, o de les institucions especialitzades de la
Comunitat Autònoma, si existissin, i d’aquells organismes que es considerin
oportuns, tal com disposa l’article 28 del RD 1690/1986 i l’art. 1.1.6 de la Llei
8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars de
determinades competències en matèria de règim local’;

Atès que, de conformitat amb la normativa vigent, correspon al Consell
Insular de Menorca emetre informe, d’acord amb l’article 41.3 de la Llei 7/85,
i aprovar el canvi de nom de la ciutat i del municipi d’acord amb l’article 11.1
del TRRL, l’article 26.1 del RD 1690/1986 i l’article 1.1.6 de la Llei 8/93;

Atesa la resolució de consellera executiva de Cooperació Local i Esports
núm. 2005/35,  de dia 12 de desembre de 2005, per la qual resol iniciar el canvi
de nom oficial de la ciutat i del municipi i sol·licitar informes a la Reial Societat
Geogràfica, a la Reial Acadèmia de la Història, a la Universitat de les Illes
Balears i a l’Institut Menorquí d’Estudis;

Atès que s’ha rebut informe de la Comissió Tècnica d’Assessorament
Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears que diu, respecte de la docu-
mentació escrita: ‘aparició de la forma Maó ja des del segle XIV’; i respecte a
l’evolució lingüística: ‘el català modern, des de la reforma ortogràfica de 1913,
ha deixat de banda, en aquest cas, l’ús gràfic de la h que sí que es conserva en
altres casos en què ja la trobem en l’etimologia llatina corresponent com, per
exemple, home, adherir, prohibir, etc.’, i continua dient: ‘és evident que la topo-
nímia té un interès multidisciplinar, però això no és obstacle perquè l’ortografia
de la llengua no s’hagi de fonamentar en arguments estrictament lingüístics i en
criteris ben definits: l’etimologia, la pronunciació i la tradició (...) Ja hem
comentat que l’article 14.1 de la Llei de normalització lingüística exposa que :
<l’única forma oficial dels topònims de les Illes Balears és la catalana>, nor-
mativa que es considera obligatòria i vigent actualment. El fonament de dret
d’aquest article rau en el fet que la llengua pròpia de les Illes Balears és la cata-
lana.’ I conclou: ‘la grafia correcta d’aquest topònim és Maó, forma que repe-
tim que es troba ja en escrits medievals i que s’avé amb les regles ortogràfiques
de la nostra llengua promulgades per l’Institut d’Estudis Catalans des de 1913
ençà.’;

Atès que s’ha rebut informe de l’Institut Menorquí d’Estudis el qual es
basa en el que disposa l’article 14.1 de la Llei 3/86, de 29 d’abril de normalit-
zació lingüística de les Illes Balears, que estableix que l’única forma oficials
dels topònims correspon en llengua catalana, i en el Decret 36/1986, de 14 d’a-
bril, del conseller d’Educació, Cultura i Esports pel qual s’aproven les formes
oficials dels topònims de les Illes Balears i es determina que el nom oficial de
la ciutat i del municipi és MAÓ;

Vist l’informe de la Reial Acadèmia de la Història en el qual acorda pro-
posar que es mantengui la forma històrica i tradicional Mahó/Mahón argumen-
tant que ‘Y es un hecho histórico y un hecho de identidad la forma ‘Mahó (...)
El catalán de Menorca no puede ser barrido, en un caso como este que puede
prejuzgar otros, a favor del catalán standard’ (...)  ‘en consecuencia esta Real
Academia de la Historia acuerda proponer que se mantenga la forma histórica y
tradicional Mahó (menorquín)/Mahón (español).’;

Atès l’informe del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular
de Menorca que diu: ‘L’Ajuntament de Maó, mitjançant aquest acord, ha donat
caràcter oficial al nom que el Govern de les Illes Balears establí anys enrere per
a la ciutat mitjançant el Decret 36/1988 abans esmentat (...) ‘La forma MAÓ que
es fixa com a nom oficial de la ciutat i del municipi és, des del punt de vista lin-
güístic, la forma correcta segons les normes ortogràfiques de la llengua catala-
na dictades el 1913 per l’Institut d’Estudis Catalans, assumides a Menorca en el
seu moment a través de la revista Llum Nova com diu l’informe de l’Institut
Menorquí d’Estudis de 1996 i a totes les Illes Balears quan el nostre Estatut
d’autonomia atorga a la llengua catalana el caràcter d’oficial i pròpia’;

Atès que s’ha remès l’expedient a la Reial Societat de Geografia i no s’ha
rebut informe al respecte, tot i haver transcorregut el termini legal establert en
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; 

Atès que el fons de la qüestió és la normalització del nom de la ciutat i del
municipi en la llengua catalana i que, per tal que la resolució estigui al més fona-
mentada possible abans de resoldre l’expedient, el Consell Insular de Menorca
ha sol·licitat informe al senyor Gabriel Bibiloni, professor de lingüística de la
Universitat de les Illes Balears i membre del Comitè d’Experts de l’Observatori
de la Llengua Catalana;

Atès el fonamentat informe del senyor Gabriel Bibiloni, que diu textual-
ment: ‘Encara que hi hagi dues llengües oficials, la legislació (Llei 3/86, de 29
d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears) estableix que els topò-
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nims tenen com a única forma oficial la catalana’ i continua: ‘Tant l’Institut
d’Estudis Catalans com la Universitat de les Illes Balears han manifestat de
forma inequívoca que Maó és l’única forma correcta en llengua catalana del
topònim corresponent a la ciutat i el municipi de Maó’ i ‘La forma Mahó, amb
h, que era usada abans de la reforma ortogràfica de 1913, és un cas de paraula
amb h intervocàlica no etimològica, que a partir de la dita reforma i d’acord amb
les normes vigents ha d’escriure’s sense la lletra h. Tots els casos que es puguin
aportar de documentació del topònim amb h anteriors a la regularització orto-
gràfica de 1913, o tots els casos posteriors que apareixen escrits sense respectar
el criteri establert en aquell moment, no tenen valor a l’hora de determinar la
forma correcta, perquè aquesta només es pot establir a partir de les normes orto-
gràfiques ara vigents.’;

Atès que l’informe del senyor Bibiloni conclou:  ‘A la vista de totes les
consideracions precedents, l’única forma oficial del topònim que tractam ha de
ser la forma catalana, i aquesta, d’acord amb la normativa ortogràfica en vigor,
no pot ser altra que Maó.’;

Atesa la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears, que confereix a l’Ajuntament gaudir de la cobertura que ofereix el marc
legal vigent per duu a terme la normalització del nom de la ciutat i del munici-
pi;

Atès el Decret 36/1988, de 14 d’abril, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern de les Illes Balears, pel qual s’aproven les for-
mes oficials dels topònims de les Illes Balears i es determina que el nom oficial
de la ciutat i del municipi és MAÓ;

Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de Maó, de 30 de juny de 2005, pel
qual s’acorda aprovar el canvi del nom oficial de la ciutat i del municipi, que
passarà a ser MAÓ, donat que és el nom en català, llengua pròpia de les Illes
Balears;

Atès el Reglament orgànic del Consell Insular aprovat dia 16 de desem-
bre de 2002, el qual estableix, en el seu article 70, que corresponen al Consell
Executiu totes les competències executives del Consell Insular de Menorca,
incloses aquelles 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 Presidència núm. 583, de 23 de setembre de 2004, de
reorganització dels departaments i determinació de les atribucions dels conse-
llers executius en cap dels respectius departaments; que estableix, entre d’altres,
que correspon als consellers executius de preparar i proposar als diferents
òrgans insulars, en atenció a les competències de cada un, l’adopció dels actes
oportuns en relació amb les matèries pròpies del seu departament;

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de
Cooperació Local i Esports;

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta el
següent acord: 

Primer. Aprovar el canvi de denominació del nom oficial de la ciutat i del
municipi, que passarà a ser MAÓ, atès que és el nom en català, llengua pròpia
de les Illes Balears.

Segon. Traslladar aquest acord a l’Excm. Ajuntament de Maó als efectes
prevists en els articles 26.3 i 30.1 del Reglament de població i demarcació terri-
torial 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 ter-
mini 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 al Butlletí Oficial de l’Estat i al 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 l’acord precedent, que no esgota la via administrativa, es pot inter-
posar:

- en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el BOIB, recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell
Insular, sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu
procedent en dret. 

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si, quan hagin transcorregut tres

mesos des de la seva interposició no se us ha notificat la resolució. Contra la
desestimació del recurs d’alçada per silenci administratiu podreu interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Balears, en el termini de sis mesos a comptar
des del dia següent a aquell en què es produeix l’acte presumpte.

La presidenta
Joana M. Barceló Martí

Maó, 24 de març de 2006

— o —

Eivissa i Formentera
Num. 5710

Publicació completa de l’acord del Ple del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera de data 28 de novembre de 2005 on es
declaren ses Caramelles de Nadal com a Bé etnològic d’interès
cultural immaterial.

Amb data 16 de febrer de 2006 al BOIB núm. 23 es va publicar, extractat,
l’acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa i Formentera de data 28 de novem-
bre de 2005 on es declaren ses Caramelles de Nadal com a Bé etnològic d’inte-
rès cultural immaterial (expedient núm. 85/04).

En tractar-se d’una publicació extractada d’un acord, no va sortir reflectit
ni l’origen de ses Caramelles, ni la interpretació de ses Caramelles ni tampoc la
realitat de ses Caramelles en l’actualitat. I, pel que fa al text de ses Caramelles
que surt reproduït, no es va fer esment que es tracta d’un dels textos que es pot
considerar més representatiu, justament el que recull Isidor Macabich (Historia
de Ibiza. Volum IV, 2a ed., pàg. 212-213) i que es transcrivia literalment, amb
ortografia dialectal arcaica.

Per això, i per tal que tengui la major difusió possible i per a general
coneixement, es considera adient efectuar una publicació sencera de l’acord del
Ple, amb reproducció de tot l’acord aprovat, inclosos els annexos.

Exp. 85/04, per a la declaració de ses Caramelles de Nadal com a bé etno-
lògic d’interès cultural immaterial. Resolució d’al·legacions i declaració.

ACORD del Ple del Consell Insular d’Eivissa i Formentera de data 28 de
novembre de 2005, adoptat per majoria:

1.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Ajuntament
d’Eivissa.

2.- DECLARAR com a bé etnològic d’interès cultural immaterial ses
Caramelles de Nadal. La seua descripció figura a l’annex d’aquest acord.

3.- NOTIFICAR aquest acord als interessats (inclòs, entre d’altres, el
Bisbat d’Eivissa), als ajuntaments de les Illes Pitiüses i al Govern de les Illes
Balears, i publicar l’acord en el BOIB i en el BOE.

4.- INSCRIURE’L en el Registre Insular de Béns d’Interès Cultural.

ANNEX I:

‘La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Historicoartístic (CIOTUPHA), en sessió ordinària de data 17-2-2005, va adop-
tar acord d’incoació de l’expedient administratiu per a la declaració com a bé
d’interès cultural immaterial de ses Caramelles de Nadal, assumpte que havia
estat estudiat prèviament per la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric en ses-
sió de data 28-1-2005. 

S’han dut a terme els tràmits preceptius, de conformitat amb la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB),
per a la seua declaració.

En data 4 d’agost de 2005 (RGE 17.940) va tenir entrada en el Consell
Insular escrit de l’Ajuntament d’Eivissa efectuant al·legacions en el tràmit d’au-
diència.

En data 7-10-2005 s’ha evacuat informe per la tècnica de Patrimoni
Històric en relació amb les al·legacions efectuades i en data 10-10-2005 pel lle-
trat de la Corporació (que transcriu l’anterior), en el qual s’exposa:  

‘(...) B) Fonaments
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