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compareguin a l’oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears situada a Inca, C/ Santo Domingo, 16, o a l’Ajuntament de Consell en
horari de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores 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 a la seva notificació.
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.
Consell, 8 de febrer de 2012
La Tresorera, Margarita Llabrés Deyá
Remesa 016 – 14072
Nom
Niculai Ioan
Niculai Ioan
Lumunye Odari Henry
Check Point Telecom Sl
Vachiano Bibiloni Martin
Kane Birane
Plaza Vinograski Paula Ximena
Seiz Jodar Pedro
Niculai Ioan
Salva Trobat Juan Carlos
Wilson Damian Frederick
Matamala Vallejo Maria del Carmen
Lindlbauer Johann
Casquete Moreira Ledia Lucia
Tausch Eberhard Walter

Exer.
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011H1
2011I1
2011J1
2011J1

Tip
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL

05-03-2012
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Rebut
Import
016-11H1-64-11000113 200
016-11H1-64-11000165 200
016-11H1-64-11000183 200
016-11H1-64-11000188 200
016-11H1-64-11000211 200
016-11H1-64-11000143
80
016-11H1-64-11000144 200
016-11H1-64-11000146
80
016-11H1-64-11000017 200
016-11H1-64-10000057 200
016-11H1-64-11000105 200
016-11H1-64-11000245
80
016-11I1-64-11000242 200
016-11J1-64-11000262 200
016-11J1-64-11000275 200

Núm. Denúncies: 15
———————Anuncio del Ayuntamiento de Consell, de citación para notificación por
comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedientes
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar a los interesados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a continuación para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de
Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en Inca, C/ Santo
Domingo, 16, o en el Ayuntamiento de Consell, 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, para su notificación (meses de julio y agosto: de lunes a
viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para su notificación. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.
Consell, 8 de febrero de 2012
La Tesorera, Margarita Llabrés Deyá
(Ver relación en versión catalana)
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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
de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat viària, per
mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als 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 l’oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears situada a Inca, C/ Santo Domingo, 16, o a l’Ajuntament de Consell en
horari de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores 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 a la seva notificació.
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.
Consell, 31 de gener de 2012
La Tresorera, Margarita Llabrés Deyá
Remesa 016 – 13855
Nom
Lopez Lopez Carolina
Van De Put Yannick Robert
Ferrer Toribio Luis Miguel

Exer.
2011K1
2011K1
2011K1

Tip
MUL
MUL
MUL

Rebut
Import
016-11K1-64-11000291
80
016-11K1-64-11000153
600
016-11K1-64-11000157
600

Total Denúncies: 3
———————
Anuncio del Ayuntamiento de Consell, de citación para notificación por
comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedientes
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar a los interesados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a continuación para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de
Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en Inca, C/ Santo
Domingo, 16, o en el Ayuntamiento de Consell, 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, para su notificación (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para su notificación. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.
Consell, 31 de enero de 2012
La Tesorera, Margarita Llabrés Deyá
(Ver relación en versión catalana)

—o—

—o—

Ajuntament de Felanitx

Num. 3240
Anunci de l’Ajuntament de Consell de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients
sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat
viària.

Num. 3215
NOTIFICACIÓ COL.LECTIVA LIQUIDACIÓ TAXA AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I CANON SANEJAMENT.
El Regidor Delegat d’Hisenda, mitjançant Decret núm. 113 data 9 de
febrer de 2012 va aprovar el Padró corresponent a la taxa d’aigua potable, clavegueram i cànon de sanejament, corresponent al quart trimestre de 2011 per un
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Num. 34 EXT.

import total de 196.092,84 euros.
L’esmentat Padró romandrà exposat al públic al Departament de Rendes i
Exaccions d’aquest Ajuntament, durant un termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al del la present publicació. Durant l’esmentat període, els
interessats podran interposar contra el referit Padró, recurs de reposició davant
la Batlia d’aquest Ajuntament. Així mateix, podran utilitzar qualsevol altre mitjà
de reclamació que estimi convenient.
Cas de no produir-se reclamacions es considerarà definitivament aprovat.
Així mateix faig pública l’obertura del període voluntari de cobrament del
Padró anteriorment esmentat, que comprendrà els mesos de octubre, novembre
i desembre de 2011.

1316082
Concepte:
Any
1306007
1306017
1306018
1306019
Concepte:
Any
1318388

05-03-2012
PROMOCIONS MOSSENAL.02, SL
MERCATS-Taxa per venda a mercats o altres llocs
2011
NDIAYE MAGAYE
FERNANDEZ HEREDIA JUAN MANUEL
FERNANDEZ HEREDIA JUAN MANUEL
MELANO SALUCCI ISABELLE
Taxa ocup.terrenys ús públic amb taules i cadires
2011
FULLANA BORDOY MIGUEL

451,92

—o—

Ajuntament de Sa Pobla

Felanitx, 9 de febrer de 2012
El regidor delegat d’Hisenda, Rafael Roig Grimalt

Num. 3793
Anunci de l’Ajuntament de Sa Pobla de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients
sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat
viària.

—o—

Ajuntament de Manacor
Num. 3716
Notificacions de decret de Batlia sobre liquidacions pels conceptes i exercicis que més avall es relacionen.
Pel Negociat de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Manacor, ha estat
infructuosa la notificació als subjectes passius de la resolució dictada pel Sr.
Batle-President d’aquest Ajuntament en els procediments de liquidacions tributàries pels conceptes i exercicis que més avall es relacionen, tal com estableix
l’art. 112.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Triburària. Els subjectes passius que a continuació es relacionaran disposen d’un termini de 15 dies
naturals, comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci, per
comparèixer al departament de Gestió Tributària per ser notificat. Una vegada
transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals a partir del dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Terminis d’ingrés
a) Per a les liquidacions publicades en el BOIB entre els dies 1 a 15, fins
al dia 20 del mes següent, si aquest fos festiu, l’immediat hàbil posterior.
b) Per a les liquidacions publicades en el BOIB entre els dies 16 i l’últim
del mes, fins al dia 5 del segon mes posterior, si aquest fos festiu, l’immediat
hàbil posterior.
Transcorregut el termini sense haver fet l’ingrés, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.
Recursos:
De reposició, previ al contenciós-administratiu, davant la BatliaPresidència, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació, amb l’advertiment que, no obstant això, podrà interposar qualsevol altre que consideri
convenient.
La interposició del recurs, conforme amb el que disposa l’art. 14 del texte
refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
legislaitu 2/2004, no detindrà, en cap cas, l’acció administrativa pel cobrament,
a no ser que es sol·liciti, en el termini per a interposar el recurs, la suspensió de
l’acte impugnat acompanyant garantia que cobreixi el total del deute tributari.
Llistat de deutors:

Contribuent
GENERIC-Ingressos
2011
FAZIO DE FERNANDO EMMANUEL
MOLINA GOMEZ PEDRO MANUEL
GUTIERREZ TORRES LUCAS
SOUTO FLAQUER GABRIEL
Imp.const.,instal..i/o taxa llic.urb.i/o ocup. via
2011
PROMOCIONS MOSSENAL.02, SL
PROMOCIONS MOSSENAL.02, SL
SON XORO SA
PROMOCIONS MOSSENAL.02, SL
SON XORO SA

402,72
1022,72
268,48
268,48

Manacor, 10/02/2012
El batle per delegació de firma
(decret 4807/2011)
1er tinent de batle i delegada, Catalina Riera Mascaró

Passat l’esmentat període s’incoarà la via de constrenyiment, en la qual
els deutors hauran d’abonar l’import de la quota més el 20 per cent de recàrrec
i els interessos de demora corresponents.

Rebut num.
Concepte:
Any
1313426
1316646
1316736
1316761
Concepte:
Any
1305979
1307450
1307451
1313003
1316066

483,84

Import

751
400
400
400

679,68
353,28
146,88
576
264,96

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
de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat viària, per
mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als 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 l’oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears situada a Sa Pobla, C/ Escola, 10 baixos -B, o a l’Ajuntament de Sa
Pobla en horari de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores 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 a la seva notificació. 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.
Sa Pobla, 8 de febrer de 2012
La Tresorera, Pereta Serra Siquier
Remesa 044 – 14102
Nom
Campillos Igeno Pedro
Garcia Martin Maria Teresa
Darghal Abdelkader

Exer.
2011J1
2011J1
2011J1

Tip
MUL
MUL
MUL

Rebut
044-11J1-64-11000010
044-11J1-64-11000041
044-11J1-64-11000126

Import
80
80
200

Total Denúncies: 3
—————Anuncio del Ayuntamiento de Sa Pobla, de citación para notificación por
comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedientes
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar a los interesados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a continuación para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de
Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en Sa Pobla, C/

