
objecte d’expropiació forçosa.

Sisè.-  Notificar la present a les Administracions consultades i ordenar la
seva publicació en el Butlletí Oficial de le Illes Balears, advertint que contra la
mateixa, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant el Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears en el
termini d’un mes a contar des del següent a la seva notificació, d’acord amb el
disposat als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos, d’acord amb el disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 15 de juny de 2011

El Vicepresident de Ports de les Illes Balears p.s.
Antoni Armengol i Garau

Annex I

Relació addicional de propietaris béns i drets afectats

El ‘ Projecte Modificat del Projecte de Construcció del nou accés al Port
de Ciutadella’, manté la relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expro-
piació del Projecte Constructiu del nou accés al Port de Ciutadella que ja han
sigut objecte d’actes d’ocupació i inclou la nova finca afectada que es detalla
amb numeració correlativa a les anteriors.

Aquesta relació s’adjunta com annex I, en compliment del que disposen
els articles 17 i 18 de la Llai d’Expropiació Forçosa.

S’adverteix que aquesta relació, així com el pla parcel·lari d’expropiació
podrà ser examinat en Ports de les Illes balears, Carrer Vicente Tofiño, 36 Coll
den Rabassa – Palma, Consell Insular de Menorca, Plaça de la Biosfera, 5 Maó,
i Ajuntament de Ciutadella de Menorca, Plaça des Born, 15 Ciutadella.

Terme Municipal de Ciutadella

Nº Finca Propietari Terreny Finca Superfície

8 Antonio Capo Salord 5,-% Urbanitzable 7780 4.197,- m.
Fco. Marques Ferrari 28,-%
Inver-Xiob,SL 48,-%
Joaquin Carretero Miembro 1,75%
Juan Manuel Llabres Pons 3,50%
Antonia Pons Pons 1,75%
Antonio Sales Bagan 2,50%
Carmen Navarro Ortells 2,50%
Isidoro Ruiz Ramos 7,-%

Total 14.327,- m

Palma, 13 de maig de 2011

El Vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears
(Per delegació del Consell d’Administració de data 27-02-08 BOIB núm. 44

de 01-04-08) p.s.
Antoni Armengol i Garau

— o —

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 13889

Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 8 de
juny de 2011 de suspensió de concessió de noves ajudes per dur
a terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnolò-
gic i innovació, d’acord amb la convocatòria feta mitjançant la
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 27
de novembre de 2009

Fets

1. El 12 de desembre de 2009 es va publicar la Resolució de la conselle-
ra d’Innovació, Interior i Justícia de 27 de novembre de 2009, per la qual s’ofe-
reixen ajudes per dur a terme accions especials de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 181, de 12 de

desembre de 2009).

2. El punt 9 de la convocatòria (annex 1) feta mitjançant la Resolució
esmentada preveu, en aplicació de l’article 17.3 del Text refós de la Llei de sub-
vencions aprovada mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
que les sol·licituds presentades es poden resoldre individualment, sempre que la
Comissió Avaluadora les hagi seleccionat i avaluat. Aquesta Comissió es reu-
neix aproximadament cada dos mesos i avalua les sol·licituds rebudes fins al
moment.

3. El 12 de maig de 2011 va tenir lloc la darrera reunió de la Comissió
Avaluadora que preveu el punt 9 de la convocatòria, en el transcurs de la qual
es varen examinar les darreres sol·licituds i es va informar favorablement sobre
la concessió de 19 accions especials i es va exhaurir el crèdit pressupostari
assignat a la convocatòria.

4. El punt 10.4 de la convocatòria estableix que si s’exhaureixen els crè-
dits que s’hi destinen abans d’acabar el termini de presentació, que en aquest cas
estava fixat fins al 15 d’octubre de 2011, s’ha de suspendre la concessió de
noves ajudes mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, llevat que es faci una ampliació i modificació del crèdit des-
tinat.

5. Atès que en la reunió de 12 de maig de 2011 es varen exhaurir els crè-
dits destinats a la convocatòria; que no es preveu cap ampliació ni modificació
dels crèdits destinats a les ajudes, i que el termini de presentació de sol·licituds
per a aquestes ajudes acabava el 15 d’octubre de 2011, en aplicació del punt 10.4
de la convocatòria s’ha de suspendre el procediment per concedir noves ajudes,
sense perjudici de les resolucions de concessió de les sol·licituds avaluades a la
Comissió d’Avaluació que va tenir lloc el 12 de maig de 2011.

Fonaments de dret

1. El Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 26 de març
de 2004, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 44, de 27 de març de 2004).

3. La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tec-
nològic.

4. La resta de normativa economicoadministrativa, de caràcter estatal o
autonòmic, que sigui aplicable.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Suspendre el procediment per a la concessió de noves ajudes per dur a
terme accions especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació,
d’acord amb la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 27
de novembre de 2009, per la qual s’ofereixen ajudes per dur a terme accions
especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 181 de 12 de desembre de 2009).

2. Disposar que aquesta Resolució desplegarà efectes retroactius des del
13 de maig de 2011, d’acord amb l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-
ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, 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
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en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici d’interposar-ne qualsevol altre que es consideri oportú.

Palma, 10 de juny de 2011

La consellera d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa Serra

— o —

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 13774

Resolució del dia 14 de juny de 2011, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual s’anuncia la publicació de diversos plans d’estudis de màs-
ter universitari en el Butlletí Oficial de l’Estat.

En compliment del que estableix l’article 35.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, un cop obtingudes les verificacions pertinents
dels plans d’estudis del Consell d’Universitats, de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, amb els informes previs positius de l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació, i declarat el caràcter oficial dels títols pels corresponents
acords del Consell de Ministres, aquest Rectorat ha resolt d’ordenar que es faci pública la relació dels plans d’estudis de màsters universitaris publicats al Butlletí
Oficial de l’Estat que s’indiquen a l’annex adjunt.

Palma, 14 de juny de 2011

La Rectora,
Montserrat Casas

Annex
Nom del pla d’estudis Data Resolució Data publicació BOE

del Rectorat
Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals 24-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies 29-11-2010 BOE núm. 280, 19-11-2010
Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular 20-12-2010 BOE núm. 14, 17-01-2011
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química 08-10-2010 BOE núm. 262, 29-10-2010
Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària 30-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana 24-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Comptabilitat 24-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme 24-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Ecologia Marina 08-10-2010 BOE núm. 262, 29-10-2010
Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient 30-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Filosofia Contemporània 29-11-2010 BOE núm. 280, 19-11-2010
Màster Universitari en Física 08-10-2010 BOE núm. 262, 29-10-2010
Màster Universitari en Formació del Professorat 08-10-2010 BOE núm. 262, 29-10-2010
Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica 31-03-2010 BOE núm. 95, 21-04-2011
Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura 30-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes 08-10-2010 BOE núm. 262, 29-10-2010
Màster Universitari en Neurociències 30-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments 30-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 08-10-2010 BOE núm. 262, 29-10-2010
Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 30-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere 24-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Pràctica Jurídica 24-09-2010 BOE núm. 251, 16-10-2010
Màster Universitari en Tecnologies de la Informació 20-12-2010 BOE núm. 14, 17-01-2011
Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut 21-01-2011 BOE núm. 37, 12-02-2011
Màster Universitari en Primera Infància: perspectives i línies d’intervenció 19-05-2011 BOE núm. 134, 06-06-2011
Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa sobre Menors i Família 20-12-2010 BOE núm. 14, 17-01-2011

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 13787

Notificació d’acord d’iniciació d’expedient sancionador en matèria de ramaderia núm. AG 0034/10

D’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
quan les persones interessades en un procediment són desconegudes, s’ignora el lloc de notificació o el mitjà, o no s’ha pogut efectuar la notificació, s’ha de fer
per mitjà de la publicació en el butlletí oficial corresponent.

Per això, es notifica a la persona que s’indica al final d’aquest edicte, com a responsable de la infracció, que disposa d’un termini de quinze dies hàbils, comp-
tadors des de l’endemà que es publica aquesta notificació, per formular al·legacions davant la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, per apor-
tar-hi els documents i les informacions que consideri pertinents, i també per proposar la prova i concretar els mitjans que vulguin fer servir, d’acord amb el que
estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exerci-
ci de la potestat sancionadora.
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