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parèixer en qualsevol moment del procediment.
Palma ,28 de març de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Expedient: 07/C/00379
Nom deutor: Cirac Valls Marta Maria
NIF: 43021952S
Deute: Transmissions
Certificació: 0882100198323
Procediment:Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de sols, salaris i pensions
Lloc de compareixença: Recaptació de Tributs de l’ATIB, situada a Palma, carrer Francesc
de Borja Moll 22 bjos. 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.
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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 28 de març de 2012

Expedient: 07/C/00535
Nom deutor: Munar Amengual Juan
NIF: 41375200V
Deute: Multa transports
Certificació: 0882100207100
Procediment:Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de sols, salaris i pensions
Lloc de compareixença: Recaptació de Tributs de l’ATIB, situada a Palma, carrer Francesc
de Borja Moll 22 bjos. 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.
Expedient: 08/C/02203
Nom deutor: Moll Mestres Pablo Miguel
NIF: 43121132L
Deute: Multes i sancions
Certificació: 0882100306902
Procediment:Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de sols, salaris i pensions.
Lloc de compareixença: Recaptació de Tributs de l’ATIB, situada a Palma, carrer Francesc
de Borja Moll 22 bjos. 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.
Proposta d’ajornament, fraccionament de pagament desfavorable nº 1577
Nom deutor: Stark Sandra Bettina
NIF: X9352531H
Deute: Multes i sancions
Certificació: 0882100463623 y 0882100605172
Procediment:Constrenyiment
Fase: Notificació proposta de resolució d’ajornament o fraccionament de pagament
Lloc de compareixença: Recaptació de Tributs de l’ATIB, situada a Palma, carrer Francesc
de Borja Moll 22 bjos. 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.
Expedient: 09/C/02071
Nom deutor: Font Cifre Antonio
NIF: 42962460R
Deute: Herència
Certificació: 0882100370760
Procediment:Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de sols, salaris i pensions
Lloc de compareixença: Recaptació de Tributs de l’ATIB, situada a Palma, carrer Francesc
de Borja Moll 22 bjos. 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.
Expedient: 08/C/01660
Nom deutor: Pedro Vinent Fullana SL
NIF: B07993264
Deute: Multes i sancions
Certificació: 0882100292516
Procediment:Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de crèdits
Lloc de compareixença: Recaptació de Tributs de l’ATIB, situada a Palma, carrer Francesc
de Borja Moll 22 bjos. 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.
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Num. 6438
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-,

Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Expedient: 055/04/178-08/160071, AJ/E/4B
Nom deutor: Diego German Inchausti
NIF: X5221657J
Municipi: Santa Margalida
Concepte: impost bens immobles urbana
Ref. Rebuts: 055-03-10-4125
Exercici: 2003
Procediment:
Fase: Notificació resolució de derivació de responsabilitat subsidiària per afecció (IBI)
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Santa Margalida carrer
Joan Monjo March 23, horari de caixa de dilluns a dijous de 8:15 a 13:30 hores i de 15:15
a 16:45 hores, divendres de 8:15 a 14:30 hores (juliol i agost de 8:15 a 14:30 hores)
Expedient: 055/04/178-08/160071, AJ/E/4B
Nom deutor: Cristiano Maffezzoni
NIF: X3455291R
Municipi: Santa Margalida
Concepte: impost bens immobles urbana
Ref. Rebuts: 055-03-10-4125
Exercici: 2003
Procediment:
Fase: Notificació resolució de derivació de responsabilitat subsidiària per afecció (IBI)
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Santa Margalida carrer
Joan Monjo March 23, horari de caixa de dilluns a dijous de 8:15 a 13:30 hores i de 15:15
a 16:45 hores, divendres de 8:15 a 14:30 hores (juliol i agost de 8:15 a 14:30 hores)
Expedient: 055/04/178 - 08/160071 , AJ/E/4B
Nom deutor: Daniel Burgos Fernández
NIF: 48865008J
Municipi: Santa Margalida
Concepte: Impost bens immobles
Ref. Rebuts: 055-03-10-4125
Exercici: 2003
Procediment:
Fase: Notificació resolució de derivació de responsabilitat subsidiària per afecció (IBI)
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Santa Margalida carrer
Joan Monjo March 23, horari de caixa de dilluns a dijous de 8:15 a 13:30 hores i de 15:15
a 16:45 hores, divendres de 8:15 a 14:30 hores (juliol i agost de 8:15 a 14:30 hores)
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Num. 6439
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.
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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, 28 de març de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Expedient: 11/066844
Nom deutor: Gooch Blanco Wendy Patricia
NIF: X1973938D
Municipi: Santa Margalida
Concepte: Plusvàlues
Ref. Rebuts: 055-071C-50-631
Exercici: 071C
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació Diligencia d’embargament de bens immobles a tercers
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Santa Margalida carrer Joan Monjo March 23, horari de caixa de dilluns a dijous de 8:15 a 13:30 hores i de 15:15 a
16:45 hores, divendres de 8:15 a 14:30 hores (juliol i agost de 8:15 a 14:30 hores)
Expedient: 11/066844
Nom deutor: Gooch Blanco Wendy Patricia
NIF: X1973938D
Municipi: Alaro
Concepte: Impost bens immobles , taxes, fems
Ref. Rebuts: 001-08-10-269 ; 001-08-06-308 ; 001-10-10-296 ; 001-10-06-317
Exercici: 2008 , 2010.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació Diligencia d’embargament de bens immobles.
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Santa Margalida carrer Joan Monjo March 23, horari de caixa de dilluns a dijous de 8:15 a 13:30 hores i de 15:15 a
16:45 hores, divendres de 8:15 a 14:30 hores (juliol i agost de 8:15 a 14:30 hores)
Expedient: 10/082374
Nom deutor: Promociones Y Proyectos Biniconsell
NIF: B57512501
Municipi: Santa Margalida
Concepte: Impost bens immobles, Certificacions descobert.
Ref. Rebuts: 055-09-10-8140 ; 055-10-10-8153 ; 055-117C-93-3
Exercici: 2009, 2010, 117C
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació Diligencia d’embargament de bens immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Santa Margalida carrer Joan Monjo March 23, horari de caixa de dilluns a dijous de 8:15 a 13:30 hores i de 15:15 a
16:45 hores, divendres de 8:15 a 14:30 hores (juliol i agost de 8:15 a 14:30 hores)
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Num. 6441
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/14100/2012/45

CONTRIBUENT
MAMADOU SY
X6849514E

INTENTS NOTIFIC.
14.03.12; 15.03.12

EXERCICI/CONCEPTE
ITPAJD 2008
absent

ACTUARI
PROPOSTA
Joan Sastre Capó
518,68 €

Palma de Mallorca, 28 de març de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Cap del Departament Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 6443
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
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

