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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)
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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
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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.
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Palma, 30 de març de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

Contribuent

Intents Notificació

Impost I Ejercici

Actuari

ELITE TEAM HORSES SL
B57560344

10.02.12; 14.02.12
absent

ITPAJD 2008

Joan Sastre Capó

4.- Anuncios

JOAQUIN ALBERTI FLORIT
41488981V

28.02.12; 29.02.12
absent

ITPAJD 2008

Joan Sastre Capó

AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS ILLES BALEARS

CARLOS RICCI FEBRER
41720319K

16.02.12 desconegut

ITPAJD 2008

Joan Sastre Capó

PROINTISA GLOBAL SA
A06444822

15.02.12 desconegut

ITPAJD 2008

Joan Sastre Capó

MANUELE GENTILOTTI
X8903246S

22.03.12 desconegut

ITPAJD 2008

Joan Sastre Capó

HICHEM SAMAALI
X9861502E

22.03.12 desconegut

ITPAJD 2008

Joan Sastre Capó

HOLDING BRUNEI SL
B57405094

22.03.12 desconegut

ITPAJD 2008

Joan Sastre Capó

Land And Management SL
B57573024

29.02.12; 02.03.12
absent

ITPAJD 2008

Joan Sastre Capó

Palma, 27 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. 6540
Inici Actuacions de Comprovació del Departament Tributari
Agència Tributària Illes Balears Serveis Centrals
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 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
Lluc Promociones 2010 Sl
B57528200

Intents Notificació
23.03.12 desconocido

Impost I Ejercici
ITP AJD 2008

Actuari
Joan Sastre
Capó

Num. 6198
Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de citación
para notificación por comparecencia de providencias de apremio
correspondientes al Ayuntamiento de Santa Margalida
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 tributaria, en virtud de este anuncio se cita 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 la calle de Joan
Monjo March, 23 de Santa Margalida o en cualquier oficina de recaudación de
tributos locales de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (puede consultar las
oficinas en la página web http://www.atib.es o en el teléfono 902 201 530), en
horario de lunes a jueves laborables, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45
horas, y los viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas (los meses de julio y agosto el horario es de lunes a viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para ser
notificados de las providencias de apremio del municipio de Santa Margalida
expedidas por la Agencia Tributaria de las Illes Balears en el procedimiento ejecutivo que se sigue contra dichos sujetos pasivos. 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.
Palma, 15 de marzo de 2012
El Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
(Ver relación en versión catalana)
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Num. 6200
Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de citación
para notificación por comparecencia de liquidaciones del
Ayuntamiento de Santa Margalida
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 tributaria, en virtud de este anuncio, citamos 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 situada en Santa
Margalida, calle de Joan Monjo March, 23, en horario de lunes a jueves hábiles,
de 8.15 a 13.30 y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles de 8.15 a 14.30
horas (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a 14.30
horas), para ser notificados de las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valores de los terrenos de naturaleza urbana del municipio de Santa

