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Illes Balears situada al carrer del Centre, 28 de Santanyí 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 Ses Salines 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, 15 de març de 2012
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
Nom
Municipi: Ses Salines
Inversiones Playa De Cala Santanyi Sl
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Num. 6192
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.

—o—
Palma a 23 de març de 2012
Num. 6191
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 19 de març de 2012
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
Expedient: 11/035158
Diligència Nº: 1
Nom: Forjats Barma SL
NIF: B07985245
Deute: Impost Vehicles de Tracció Mecànica, Impost Activitats Econòmiques,
Impost Béns Immobles de Naturalesa Urbana, Fems Vivendes, Taxes de recollida domiciliària de residus sòlids y taxa de clavegueram i liquidacions d’Ibi.
Exercicis: 2007, 2008, 2009, 2010, 106D i 101C.
Procediment: constrenyiment.
Fase: Notificació de la diligència d’embarg de bens immobles.
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Son Servera, Plaça
Sant Ignasi 2.

—o—

Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
Expedient: 09/119487(033)AJ/E/4ANom deutor: Schwab Hermann Adolf
NIF: X0964228EInteressat: Artigues Pol Catalina
NIF: 42993885P
Interessat: Mayol Nicolau Mateo
NIF: 42991911N
Municipi: ManacorDeute: Impost sobre bens immobles Nº rebo: 1684/2007
Procediment: Derivació de responsabilitat Fase: notificació de l’acord d’inici de procediment de derivació de responsabilitat i tràmit d’audiència
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària dels Illes
Balears-zona Mallorca-, situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.

—o—
Num. 6193
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 març de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
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Expedient: 11/116803
Nom deutor: Tot Fosc S.L.
NIF: B57060444
Municipi: Formentera
Procediment: Constrenyiment
Concepte: Impost sobre Béns Immobles (URBANA), Taxa recollida Fems i Serveis d’aigües.
Exercicis: 200502, 200506, 2006, 2007, 2008, 2009, 20091S, 20092S, 2010, 20101S,
20102S.
Fase: Notificació d’embargament de béns immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Zona, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, situada a Formentera, carrer Eivissa Nº 9 Sant Francesc de Formentera. en horari
de dilluns a dijous hàbils de 8,15 hores a 13,30 hores, i de 15,15 hores a 16’45 divendres
hàbils de 8,15 a 14,30 hores.
Expedient: 10/040505
Nom deutor: Dukan Pierre Helly
NIF: X1987426L
Municipi: Formentera
Procediment: Constrenyiment
Concepte: Impost sobre Béns Immobles (URBANA) i Taxa recollida Fems.
Exercicis: 2007, 200805, 2008, 2009, 20091S, 20092S i 20101S.
Fase: Notificació d’embargament de béns immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Zona, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, situada a Formentera, carrer Eivissa Nº 9 Sant Francesc de Formentera. en horari
de dilluns a dijous hàbils de 8,15 hores a 13,30 hores, i de 15,15 hores a 16’45 divendres
hàbils de 8,15 a 14,30 hores.
Expedient: 10/043166
Nom deutor: Milian del Saz Sandra i Lawson Gary
NIF: 36575089Y i X5825993R.
Municipi: Formentera
Procediment: Constrenyiment
Concepte: Impost sobre Béns Immobles (URBANA) i Taxa recollida Fems.
Exercicis: 2008, 2009, 20091S, 20092S, 2010, 20101S.
Fase: Notificació d’embargament de béns immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Zona, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, situada a Formentera, carrer Eivissa Nº 9 Sant Francesc de Formentera. en horari
de dilluns a dijous hàbils de 8,15 hores a 13,30 hores, i de 15,15 hores a 16’45 divendres
hàbils de 8,15 a 14,30 hores.
Expedient: 10/039414
Nom deutor: Russo Gianfranco
NIF: X3927300G
Municipi: Formentera
Procediment: Constrenyiment
Concepte: Impost sobre Béns Immobles (URBANA) i Taxa recollida Fems.
Exercicis: 2009, 20091S, 20092S, 2010, 20101S i 20102S.
Fase: Notificació d’embargament de béns immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Zona, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, situada a Formentera, carrer Eivissa Nº 9 Sant Francesc de Formentera. en horari
de dilluns a dijous hàbils de 8,15 hores a 13,30 hores, i de 15,15 hores a 16’45 divendres
hàbils de 8,15 a 14,30 hores.

—o—
Num. 6194
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.

05-04-2012

Palma a 19 de març de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Expedient: 11/089756
Nom deutor: Bau Union Baleares 2 sl
NIF: B07940885
Deute: Impost de bens immobles de naturalesa urbana
Exercicis: 2007, 2008, 2009 i 2010
Rebuts: 666, 685, 682 i 681
Procediment: Executiva
Fase: Notificació diligencia d’embarg de bens immobles.
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Capdepera, c/ Col·legi, 7
baixos
Expedient: 10/079189
Nom deutor: Ben Lukas
NIF: X8054775Z
Deute: Taxes
Exercicis: 2009 i 2010
Rebuts: 052444 i 8099
Procediment: Executiva
Fase: Notificació diligencia d’embarg de bens immobles.
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Capdepera, c/ Col·legi, 7
baixos
Expedient: 10/066290
Nom deutor: Cuatro Estaciones Canyamel, sl
NIF: B07870942
Deute: Impost de bens immobles de naturalesa urbana
Exercicis: 2009 i 2010
Rebuts: 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2272,
2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283
Procediment: Executiva
Fase: Notificació diligencia d’embarg de bens immobles.
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Capdepera, c/ Col·legi, 7
baixos.
Expedient: 09/088919
Nom deutor: Eberling Walter
NIF: X7596538Y
Deute: Taxes, impost sobre bens immobles de naturalesa urbana
Exercicis: 2008, 083C, 2009 i 2010
Rebuts: 0802001807, 366/2008, 367/2008, 053706, 2598, 7965, 2715.
Procediment: Executiva
Fase: Notificació diligencia d’embarg de bens immobles.
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Capdepera, c/ Col·legi, 7
baixos
Expedient: 09/088919
Nom deutor: Eberling Sandra Christina
NIF: X9249836H
Deute: Taxes, impost sobre bens immobles de naturalesa urbana
Exercicis: 2008, 083C, 2009 i 2010
Rebuts: 0802001807, 366/2008, 367/2008, 053706, 2598, 7965, 2715.
Procediment: Executiva
Fase: Notificació diligencia d’embarg de bens immobles.
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Capdepera, c/ Col·legi, 7
baixos
Expedient: 09/088919
Nom deutor: Eberling Walter
NIF: X7596538Y
Deute: Impost de vehicles de tracció mecànica
Exercicis: 2009 i 2010
Rebuts: 002618, 2646 i 2647
Procediment: Executiva
Fase: Notificació diligencia d’embarg de bens immobles.
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Capdepera, c/ Col.legi, 7
baixos
Expedient: 09/088919
Nom deutor: Eberling Sandra Christina
NIF: X9249836H
Deute: Impost de vehicles de tracció mecànica
Exercicis: 2009 i 2010
Rebuts: 002618, 2646 i 2647
Procediment: Executiva
Fase: Notificació diligencia d’embarg de bens immobles.
Lloc compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Capdepera, c/ Col.legi, 7
baixos
Expedient: 10/031415
Nom deutor: Fuster Serra Maria Àngela
NIF: 42999074E

