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L’import ha de ser ingressat en les dates següents: si la notificació es duu a terme de l’1 al 15 del mes, fins dia 20 del mes següent; si es duu a terme entre
els dies 16 i darrer del mes, fins dia 5 del segon mes posterior (art 62.2, Llei general tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre). Si no s’ingressa en els terminis
esmentats, l’import serà exigit per via executiva amb un recàrrec del 20 per cent.
Les liquidacions resulten de las següents expedients:

Núm. De Exp.
MINSPEC/14100/2011/44

Intents Notific
16.01.12; 27.01.12

MINSPEC/14100/2010/135

01.02.12

Contribuent
PEDRO A. SALVÁ MARQUET
43076956A
CORPORACIÓN MARANDINA SA
A84266063

Concep/Period
ITPAJD 2007
ITPAJD 2007

Per Ingresar
1.325,43
11.008,60 €

Palma, 13 de febrer de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Cap del Departament Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 3051
Notificació D’Acord de Resolució Expedient Sancionador del Departament Tributari
Iniciat el lliurament de notificacions que no han pogut fer-se efectives, d’acord amb el que disposa l’article 112 de la Llei general tributària (Llei 58/2003,
de 17 de desembre, BOE de 18 de desembre de 2003) es publica relació dels interessats amb la quantitat a ingressar. Us advertim que us podeu presentar a les oficines de la Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis Centrals (C/ Aragó, 29 de Palma) on us farem lliurament de la còpies íntegres de les notificacions relatives als expedients que es relacionen a continuació.
La compareixença haurà de fer-se en el termini de quinze dies naturals comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, us advertim, però, que en
cas de no comparèixer, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al venciment del termini assenyalat per comparèixer (art.
112.2, Llei general tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).
Contra la liquidació podreu interposar recurs potestatiu de reposició davant el Cap del Departament Tributari, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la data de notificació, o reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional en Illes Balears en el mateix termini, sense que puguin ser simultaniejats ambdós recursos, que hauran de dirigir-se a aquest Departament Tributari (art. 223.1, 235.1 i 235.3, Llei general tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre).
L’import ha de ser ingressat en les dates següents: si la notificació es duu a terme de l’1 al 15 del mes, fins dia 20 del mes següent; si es duu a terme entre
els dies 16 i darrer del mes, fins dia 5 del segon mes posterior (art 62.2, Llei general tributària, Llei 58/2003, de 17 de desembre). Si no s’ingressa en els terminis
esmentats, l’import serà exigit per via executiva amb un recàrrec del 20 per cent.
Les liquidacions resulten de las següents expedients:
Núm. De Exp.

Intents Notific

Contribuent

Concepte / Periode

MSANIT/14100/2011/62

16.01.12; 27.01.12

Pedro A. Salvá Marquet
43076956A

ITPAJD 2007

Deute
394,42 €

Palma, 13 de febrer de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Cap del Departament Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 4019
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 Muro
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 Peix, 17 de Muro 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 Muro expedides per la Tresoreria de
l’Ajuntament 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, 27 de febrer de 2012
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El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
Nom
Municipi: Muro
Jeronimo Jeronimo Jose Luis

Palma, 27 de febrer de 2012

Exer.

Tip

Rebut

Import

2011ID

IUR

039-11ID-63-1

2604,71

—o—
Num. 4020
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 Llucmajor
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 Bons Aires, 6, baixos de Llucmajor 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 Llucmajor expedides per la Tresoreria de l’Ajuntament 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, 27 de febrer de 2012
El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
Nom
Municipi: Llucmajor
Alabern & Alabern Sl
Freemor Entertainment, Sl

Exer.

Tip

Rebut

20104T
20104T

IAE
IAE

031-104T-18-1
031-104T-18-9

Import

Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
Nom
Municipi: Llucmajor
Bravo Mas Germana
Guinot Alonso Adrian
Guinot Alonso Hector Rossend
Guinot Ortells Rosendo
Oliver Bestard Catalina
Proyectos Llaut Sl

Num. 4021
Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de citació per
a notificació per compareixença de liquidacions de l’Ajuntament
de Llucmajor
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 Lllucmajor, carrer de Bons Aires, 6, 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 l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana del municipi de
Llucmajor. 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.

Tip

Rebut

201112
201112
201112
201112
201112
201112

IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT

031-201112-82-003483
031-201112-82-003480
031-201112-82-003479
031-201112-82-003478
031-201112-82-003486
031-201112-82-003124

Import
737,42
30,14
30,14
120,45
221,56
301,33

—o—
Num. 4022
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 Llucmajor
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 Bons Aires, 6, baixos de Llucmajor 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 Llucmajor expedides per la Tresoreria de l’Ajuntament 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.

683,06
811,72

—o—

Exer.

Palma, 24 de febrer de 2012
El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
Nom
Municipi: Llucmajor
Lopez Ponce Roberto Carlos
Mc Kay Alice Dorothy F.
Sastre Perpiña Bartolome
Witte Birgit Marianne

Exer.

Tip

Rebut

20091C
20091C
20091C
20091C

IMC
IMC
IMC
IMC

031-091C-93-15
031-091C-93-17
031-091C-93-30
031-091C-93-31

Import
176,05
217,53
224,5
75,6

—o—
Num. 4023
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 Bunyola
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 Francesc de Borja Moll, 22 de Palma 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

