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Num. 6102
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.
MSANIT/14100/2011/80

INTENTS NOTIFIC CONTRIBUENT
13.03.2012
CORPORACIÓN MARANDINA SA
A84266063

CONCEPTE / PERIODE DEUTE
ITPAJD 2007
5.062,50 €

Palma, 23 de març de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Cap del Departament Tributari (BOIB 170/2011)
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Num. 6103
Acord d’ Inici d’ Expedient Sancionador del Departament Tributari
Iniciada la notificació de l’inici d’expedient sancionador per infracció tributària i proposta de resolució no ha pogut fer-se efectiva, per tant, i conforme el
que disposa l’article 112.1 de la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre), publiquem la relació dels interessats i us advertim que podeu personar-vos a les oficines de la Inspecció de Tributs de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis Centrals (C/ Aragó, 29 de Palma) on us
serà lliurada la còpia íntegra de la notificació relativa a l’expedient sancionador indicat.
La compareixença ha de tenir lloc en el termini de 15 dies naturals comptats des del següent a la publicació del present anunci, i us advertim que, en cas de
no comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del 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).

NÚM. D’ EXPEDIENT
MSANIT/14100/2012/37

CONTRIBUENT
INTENTS NOTIFIC.EXERCICI/CONCEPTE
Francisco Manuel Córdoba Zamora 06.03.12; 07.03.12
ITPAJD 2008
24.150.648-G
absent

ACTUARI
Joan Sastre Capó

CONTRIBUENT
Montserrat Perera Bravo
37.399.281-Q

ACTUARI
Joan Sastre Capó

DEUTE
76,50€
NÚM. D’ EXPEDIENT
MSANIT/14100/2012/44

INTENTS NOTIFIC.EXERCICI/CONCEPTE
14.03.12
ITPAJD 2008
desconegut

DEUTE
3.740,62€

Palma de Mallorca, 22 de març de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Cap del Departament Tributari (BOIB 170/2011)
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Num. 6104
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari
Després d’haver realitzat diversos intents de notificacions, i de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 de la Llei general tributària (Llei 58/2003, de
desembre; BOE 18 de desembre), us citem, en virtut d’aquest anunci, per notificar-vos l’ inici de les actuacions de comprovació i investigació (art. 109 de la Llei
general tributària) referent a l’Impost i exercici a baix indicats, mitjançant compareixença de l’ obligat tributari o del seu representant a les oficines de la Inspecció
de l’Agència Tributària de les Illes Balears – Serveis Centrals, situades al C/ Aragó, 29 de Palma de Mallorca
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La compareixença ha d’efectuar-se dins el termini de quinze dies naturals
comptadors des del següent a la publicació d’aquest anunci, i s’adverteix a la
persona interessada que, si no hi compareix en el termini esmentat, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del terme assenyalat per comparèixer (art. 112.2, Llei general tributària,
Llei 58/2003, de 17 de desembre; BOE 18 de desembre de 2003).
Una vegada produïda la notificació, restarà interromput el terme legal de
prescripció dels drets i accions de l’Administració respecte dels tributs i períodes en els quals es refereixen les actuacions (art. 66.1 a de la Llei general tributària). Igualment, l’ ingrés de deutes pendents després del dia en el qual s’entengui produïda la notificació tindrà només el caràcter d’ingrés a compte de la
liquidació que pugui practicar l’Administració, sense que això impedeixi la
imposició de les sancions que hagués causat la manca d’ingrés dins els terminis
reglamentaris.
Contribuent
Intents Notificació
Impost I Ejercici
Promocions
22 de Gener, Sl 19.03.2012 a les 13’00 h. ITPAJD 2008
B57468449
desconegut

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.

Actuari

Palma a 26 de març de 2012

Pedro Vidal Riera

Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

Palma, 22 de març de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)
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Num. 6182
Notificació de la proposta de resolució i del tràmit d’audiència en
els expedients sancionadors de l’Ajuntament d’Alcúdia, en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària
De conformitat amb el que es disposa en els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, es fa pública la notificació de la proposta de resolució i del tràmit d’audiència dels expedients sancionadors que s’indiquen, d’acord amb el que s’estableix en el reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (Reial
decret 320/1994, de 25 de febrer), dictats per l’instructor del procediment, a les
persones o entitats denunciades que a continuació es relacionen perquè, haventho intentant dues vegades, no s’ha pogut notificar personalment al darrer domicili conegut.
A aquests efectes, es comunica a la persona interessada que disposa d’un
termini de QUINZE DIES perquè, pel que fa a l’expedient que és a
l’Ajuntament de Alcúdia, pugui al·legar en tràmit d’audiència el que cregui pertinent i presentar els documents que consideri oportuns, com també sol·licitar
còpia dels documents que consten en l’expedient.
Alcúdia, 15 de març de 2012
L’Instructor,
Jaume Beltran Truyols
Remesa: 11368
Expediente
Denunciado
Matrícula
Expedient
Denunciat
Matrícula
003-11-001824 Pericas Martorell Pedro 3036DSJ

05-04-2012

Fecha
Importe
Data
Import
8/9/2011
200

Precepto
Precepte
RGC91-2-5G

Total: 1 Denúncies

—o—
Num. 6186
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

Expedient: 10M029281
Nom deutor: Soler Vicente Xavier
NIF : 52598134D
Deute: Multes de trànsit
Rebuts: 0400810MU00010356550, 0400810MU00010409044, 0400810MU00010710896,
0400811MU00007625092, 0400811MU00009107099, 0400811MU00010409284,
0400811MU00010911293, 0400900MU00011660363, 0400900MU00013905595,
0400900MU00013905615, 0400900MU00030009879, 0400901MU00011510468,
0400901MU00011510700, 0400901MU00013265801, 0400901MU00013265809,
0400901MU00013312204, 0400901MU00013459015, 0400901MU00013459027,
0400901MU00013807133.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargarment de vehícles
Matrícula: 1003-BWT
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Palma, carrer Isidor
Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,15 a 13,30 i de 15,15 a 16,45
hores, i divendres de 08,15 a 14,30 hores.
Expedient: 10M035719
Nom deutor: Godot Car Mallorca SL
NIF : B57530990
Deute: Multes de trànsit
Rebuts: 0400900MU00009010390, 0400902MU00009079409, 0400902MU00010060254,
0400902MU00010860044, 0400906MU00009237891, 0400909MU00009236160,
0401002MU00009232906, 0401009MU00018900727, 0401100MU00009414761.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargarment de vehícles
Matrícula: M-1062-XT
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Palma, carrer Isidor
Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,15 a 13,30 i de 15,15 a 16,45
hores, i divendres de 08,15 a 14,30 hores.
Expedient: 10M036126
Nom deutor: Hostal las Margaritas Sl
NIF : B07651219
Deute: Multes de trànsit
Rebuts: 0400803MU00004197613, 0400805MU00009105524, 0400903MU00009267232,
0400910MU00009224737.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargarment de vehícles
Matrícula: IB-7628-CH // IB-1236-CY
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Palma, carrer Isidor
Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,15 a 13,30 i de 15,15 a 16,45
hores, i divendres de 08,15 a 14,30 hores.
Expedient: 10M036582
Nom deutor: Capo Rosa Antonio
NIF : 78216054T
Deute: Multes de trànsit
Rebuts: 027-11C1-64-10002878, 0400900MU00010516611, 0400901MU00013711080,
0400901MU00014450531, 0400903MU00012910024, 0400905MU00009043689,
0400906MU00010821989, 0400906MU00013808157, 0400906MU00013808181,
0400911MU00010759620, 0400911MU00017450005, 0401001MU00008814728,
0401002MU00009074701, 0401005MU00015801770, 0401008MU00014653046,
0401008MU00014703955, 0401011MU00015602490.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargarment de vehícles
Matrícula: 1356-FHF
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Palma, carrer Isidor
Antillón, 19-A bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,15 a 13,30 i de 15,15 a 16,45
hores, i divendres de 08,15 a 14,30 hores.
Expedient: 10M037672

