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la correcció següent:
1. En la versió castellana de la notificació de les provisions de constrenyiment (edicte núm. 2694, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 27 EXT., de 20 de febrer de 2012), allà on diu «....comparezcan en la oficina de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en la calle Francesc de
Borja Moll, núm. 22, de Palma de Mallorca, en horario de lunes a jueves hábiles, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles, de 8.15
a 14.30 horas», ha de dir «.... comparezcan en la oficina de la Agencia Tributaria
de las Illes Balears situada en la calle Antoni Jaume, 8 bajos de Eivissa, en horario de lunes a viernes hábiles de 9.00 a 14.00 horas».
2. En la versió catalana de la notificació de les provisions de constrenyiment (edicte núm. 2694, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
27 EXT. de 20 de febrer de 2012), en l’apartat segon, allà on diu «... compareguin a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada al carrer de
Francesc de Borja Moll, 22, de Palma, de dilluns a divendres laborables, en
horari de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores de dilluns a dijous hàbils,
i els divendres hàbils, de 8.15 a 14.30 hores», ha de dir «... compareguin a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada al carrer Antoni Jaume,
8 baixos de Eivissa, en horari de dilluns a divendres laborables de 9.00 a 14.00
hores».
3. En la versió castellana de la notificació de les provisions de constrenyiment (edicte núm. 2691, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 27 EXT., de 20 de febrer de 2012), allà on diu «....comparezcan en la oficina de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en la calle Francesc de
Borja Moll, núm. 22, de Palma de Mallorca, en horario de lunes a jueves hábiles, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles, de 8.15
a 14.30 horas», ha de dir «.... comparezcan en la oficina de la Agencia Tributaria
de las Illes Balears situada en la calle Antoni Jaume, 8 bajos de Eivissa, en horario de lunes a viernes hábiles de 9.00 a 14.00 horas».
4. En la versió catalana de la notificació de les provisions de constrenyiment (edicte núm. 2691, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
27 EXT. de 20 de febrer de 2012), en l’apartat segon, allà on diu «... compareguin a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada al carrer de
Francesc de Borja Moll, 22, de Palma, de dilluns a divendres laborables, en
horari de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores de dilluns a dijous hàbils,
i els divendres hàbils, de 8.15 a 14.30 hores», ha de dir «... compareguin a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada al carrer Antoni Jaume,
8 baixos de Eivissa, en horari de dilluns a divendres laborables de 9.00 a 14.00
hores».
5. En la versió castellana de la notificació de les provisions de constrenyiment (edicte núm. 2695, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 27 EXT., de 20 de febrer de 2012), allà on diu «… comparezcan en la oficina de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en la calle Francesc de
Borja Moll, núm. 22, de Palma de Mallorca, en horario de lunes a jueves hábiles, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles, de 8.15
a 14.30 horas», ha de dir «… comparezcan en la oficina de la Agencia Tributaria
de las Illes Balears situada en la calle Bisbe Gonyalons, 20 de Maó en horario
de lunes a viernes hábiles 9.00 a 14.00 horas».
6. En la versió catalana de la notificació de les provisions de constrenyiment (edicte núm. 2695, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
27 EXT., de 20 de febrer de 2012), en l’apartat segon, allà on diu «... compareguin a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada al carrer de
Francesc de Borja Moll, 22, de Palma, de dilluns a divendres laborables, en
horari de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores de dilluns a dijous hàbils,
i els divendres hàbils, de 8.15 a 14.30 hores», ha de dir «... compareguin a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada al carrer Bisbe
Gonyalons, 20 de Maó, en horari de dilluns a divendres laborable de 9.00 a
14.00 hores».
7. En la versió castellana de la notificació de les provisions de constrenyiment (edicte núm. 2692, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 27 EXT., de 20 de febrer de 2012), allà on diu «… comparezcan en la oficina de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en la calle Francesc de
Borja Moll, núm. 22, de Palma de Mallorca, en horario de lunes a jueves hábiles, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles, de 8.15
a 14.30 horas», ha de dir «… comparezcan en la oficina de la Agencia Tributaria
de las Illes Balears situada en la calle Bisbe Gonyalons, 20 de Maó en horario
de lunes a viernes hábiles 9.00 a 14.00 horas».
8. En la versió catalana de la notificació de les provisions de constrenyiment (edicte núm. 2692, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
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27 EXT., de 20 de febrer de 2012), en l’apartat segon, allà on diu «... compareguin a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada al carrer de
Francesc de Borja Moll, 22, de Palma, de dilluns a divendres laborables, en
horari de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores de dilluns a dijous hàbils,
i els divendres hàbils, de 8.15 a 14.30 hores», ha de dir «... compareguin a l’oficina de l’Agència Tributària de les Illes Balears situada al carrer Bisbe
Gonyalons, 20 de Maó, en horari de dilluns a divendres laborable de 9.00 a
14.00 hores».
Palma, 20 de febrer de 2012
El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

—o—
Num. 4050
Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de citació per
a notificació per compareixença de liquidacions de l’Ajuntament
de Marratxí
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
tributària, per mitjà d’aquest anunci, citam els interessats - o els seus representants degudament acreditats relacionats - a continuació, perquè en el termini de
QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci, compareguin l’oficina de Recaptació de la Agència Tributària de les
Illes Balears situada a Marratxí, carrer de Gabriel Fuster, 3, baixos, en horari de
dilluns a dijous hàbils, de 8.15 a 13.30 i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres
hàbils de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores), per notificar-los les liquidacions de l’Impost
sobre béns immobles del municipi de Marratxí. Transcorregut aquest termini
sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el
dia següent al del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Palma, 10 de febrer de 2012
El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

Nom
Municipi: Marratxí
Crespi Crespi Margarita Y 1
Crespi Crespi Margarita Y 1

Exer.

Tip

Rebut

20113C
20113C

LIQ
LIQ

036-113C-01-2320
036-113C-01-2321

Import
8,28
8,28

—o—
Num. 4051
Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de citació per
a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment
corresponents a l’Ajuntament de Marratxí
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
tributària, per mitjà d’aquest anunci, es cita els interessats -o els seus representants degudament acreditats- relacionats a continuació, perquè en el termini de
QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci, compareguin a la oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les
Illes Balears situada a carrer de Gabriel Fuster, 3, baixos de Marratxí o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’Agència Tributària de les Illes
Balears (es poden consultar les oficines en el web http://www.atib.es o en el
telèfon 902 201 530), en horari de dilluns a dijous laborables de les 8.15 a les
13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30
hores (els mesos de juliol i agost l’horari és de dilluns a divendres laborables,
de 8.15 a 14.30 hores), per notificar-los de les provisions de constrenyiment del
municipi de Marratxí expedides per l’Agència Tributària de les Illes Balears en
el procediment executiu que se segueix contra els esmentats subjectes passius.
Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà pro-
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duïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Palma, 10 de febrer de 2012
El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

Nom
Municipi: Marratxí
Getafe Uno Foot Wear Sl
Sociedad Cooperativa de
Viviendas Invaer
Sociedad Cooperativa de
Viviendas Invaer
Sociedad Cooperativa de
Viviendas Invaer

Exer.

Tip

Rebut

Import

20092T

IAE

036-092T-17-636581

487,91

20092T

IAE

036-092T-17-636559

63,22

20092T

IAE

036-092T-17-636560

164,72

20092T

IAE

036-092T-17-636563

103,06
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Guasp Tomas Mateo Y 1
Guasp Tomas Mateo Y 1
Guasp Tomas Mateo Y 1
Martinez Sanchez Felix
Martinez Sanchez Felix
Martinez Sanchez Felix
Ortiz Diaz Antonio Francisco
Ortus Marquez Maria Elena
Peña Pelegrin Andres Antonio Y 1
Peña Pelegrin Andres Antonio Y 1
Perez Cuadrado Esther
Ponent D’Es Caulls Sl Unipersonal
Ponent D’Es Caulls Sl Unipersonal
Segarra Lopez Victor Manuel Y 1
Segarra Lopez Victor Manuel Y 1
Segarra Lopez Victor Manuel Y 1
Valles Piza Bartolome

20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C

21
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ

036-103C-01-861
036-103C-01-1125
036-103C-01-1252
036-103C-01-1622
036-103C-01-1623
036-103C-01-1624
036-103C-01-1417
036-103C-01-663
036-103C-01-1854
036-103C-01-1855
036-103C-01-1277
036-103C-01-1924
036-103C-01-1925
036-103C-01-1329
036-103C-01-1330
036-103C-01-1331
036-103C-01-1915

14,73
8,18
108,1
104,39
106,48
161,28
349,22
160,73
213,04
205,82
127,44
103,28
156,44
68,27
69,63
105,47
158,01

—o—

—o—
Num. 4052
Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de citació per
a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment
corresponents a l’Ajuntament de Marratxí
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
tributària, per mitjà d’aquest anunci, es cita els interessats -o els seus representants degudament acreditats- relacionats a continuació, perquè en el termini de
QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci, compareguin a la oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les
Illes Balears situada al carrer de Gabriel Fuster, 3, baixos de Marratxí o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’Agència Tributària de les Illes
Balears (es poden consultar les oficines en el web http://www.atib.es o en el
telèfon 902 201 530), en horari de dilluns a dijous laborables de les 8.15 a les
13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30
hores (els mesos de juliol i agost l’horari és de dilluns a divendres laborables,
de 8.15 a 14.30 hores), per notificar-los de les provisions de constrenyiment del
municipi de Marratxí expedides per l’Agència Tributària de les Illes Balears en
el procediment executiu que se segueix contra els esmentats subjectes passius.
Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Palma, 10 de febrer de 2012
El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

Nom
Municipi: Marratxí
Alfaro Pico Carlos Alberto Y 1
Borrull Morey Nuria Y 1
Campos Yeste Luis Y 1
Campos Yeste Luis Y 1
Campos Yeste Luis Y 1
Escandell Tur Antonio Y 1
Escandell Tur Antonio Y 1
Estevez Barba Elias Y 1
Estevez Barba Elias Y 1
Estevez Barba Elias Y 1
Estevez Barba Elias Y 1
Estevez Barba Elias Y 1
Estevez Barba Elias Y 1
Finch Gomez Guillermo Jose
Fiol Coll Alicia

Exer.

Tip

Rebut

20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C
20103C

LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ
LIQ

036-103C-01-662
036-103C-01-1877
036-103C-01-1604
036-103C-01-1605
036-103C-01-1606
036-103C-01-1355
036-103C-01-1356
036-103C-01-1777
036-103C-01-1778
036-103C-01-1779
036-103C-01-1780
036-103C-01-1781
036-103C-01-1782
036-103C-01-718
036-103C-01-645

Import
219,84
184,13
108,09
110,25
166,99
49,19
50,17
29,03
25,66
30,45
26,95
49,42
44,15
24,55
130,51

Num. 4053
Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de citació per
a notificació per compareixença d’actes dictats en el procediment
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris la recaptació dels quals corresponen a l’Agència Tributària
de les Illes Balears
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
tributària dels actes que s’especifiquen en la relació adjunta, per mitjà d’aquest
anunci, citam els interessats -o els seus representants degudament acreditats-,
relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE DIES naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, compareguin a
les oficines de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, situades
en els municipis i les adreces indicats en cadascun dels expedients, en horari de
dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30, i de 15.15 a 16.45 hores, i divendres
hàbils de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores). Transcorregut aquest termini sense comparèixer,
la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del
venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Palma a 20 de febrer de 2012
El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

Expedient: 10M009051
Nom deutor: Instalaciones Viada SL
NIF : B07707557
Deute: Multes de trànsit
Rebuts:
0400809MU00010858594, 0400810MU00009092258,
0400811MU00030009086, 0400900MU00009019572,
0400901MU00009193536, 0400901MU00011265009,
0400903MU00010161427, 0400903MU00013807449,
0400904MU00011608842, 0400904MU00012468148,
0400906MU00008912809, 0400906MU00011609027,
0400906MU00013203934, 0400906MU00013203935,
0400906MU00014160316, 0400907MU00008812109,
0400908MU00010215813, 0400908MU00011908206,
0400910MU00010568052, 0400911MU00014451790,
0401000MU00010465756, 0401000MU00010465787,
0401000MU00013460141, 0401000MU00013713733,
0401003MU00013714256, 0401003MU00017000589,
0401004MU00017650778, 0401004MU00018750689,
0401006MU00011267840, 0401006MU00011309929,
0401006MU00011706902, 0401006MU00013966493,
0401006MU00019200208, 0401010MU00010569771,
0401010MU00013169452, 0401010MU00016750753,
0401010MU00019500464, 0401100MU00015803221,
0401101MU00017052004, 0401102MU00009549306,
0401103MU00010520207.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargarment de vehícles

0400811MU00012515075,
0400900MU00010115049,
0400902MU00009013060,
0400903MU00013905820,
0400905MU00013763006,
0400906MU00012817439,
0400906MU00013763134,
0400907MU00011512025,
0400908MU00012612432,
0400911MU00030024986,
0401000MU00013460134,
0401002MU00012312891,
0401003MU00017200521,
0401005MU00017200706,
0401006MU00011706891,
0401006MU00016551530,
0401010MU00012656192,
0401010MU00018701472,
0401101MU00012359869,
0401102MU00016802544,

