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Num. 56 EXT.

ANNEX 4
Informe sobre la situació de l’expedient _________ a l’efecte de la sol·licitud del certificat
________ presentada pel proveïdor en el marc del mecanisme extraordinari de finançament
aprovat mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera
Fets
1. Dia 13 d’abril de 2012 la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears va expedir una relació certificada de xxxxxxxx en compliment de l’Acord 6/2012,
de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera.
2. Dia ____ de _______ de 2012, ________________________ va presentar a la
Intervenció General una sol·licitud de certificat individual, d’acord amb el model aprovat
mitjançant la Resolució de la interventora general de 13 d’abril de 2012 amb número de
registre d’entrada ____________ i número de sol·licitud ____________.
Fonaments de dret
1. L’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel qual es fixen
les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes.
2. L’Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i Ocupació de 12 d’abril
de 2012 per la qual es dicten les instruccions oportunes per garantir els drets dels proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’accés a la informació i d’atenció de
sol·licituds, relatius al mecanisme extraordinari de finançament aprovat pel Consell de
Política Fiscal i Financera.
Conclusions
( ) La factura, la factura rectificada o la sol·licitud de pagament equivalent que ha detallat
__________________________ en la sol·licitud compleix els requisits que exigeix l’Acord
6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera:
( ) Perquè són vençudes, líquides o exigibles.
(
) Perquè consten constar en algun dels registres administratius de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.
( ) Perquè es tracta de contractes d’obres, serveis, gestió de serveis públics o subministraments inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la llei de contractes del sector públic,
o de concerts en matèria sanitària, educativa i de serveis socials.
( ) Perquè s’inclou en l’àmbit subjectiu de l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de
Política Fiscal i Financera.
( ) La factura, la factura rectificada o la sol·licitud de pagament equivalent que ha detallat
_____________________ en la sol·licitud no compleix algun dels requisits que exigeix
l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera:
( ) a) Perquè no són vençudes, líquides, exigibles, atès que:
( ) no tenen la conformitat de l’òrgan competent
( ) està prescrita de conformitat amb l’article 27 del TRLFCAIB, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny.
( ) Altres causes: _____________________________________________.
( ) b) Perquè no consten en cap dels registres administratius de la Comunitat Autònoma de
las Illes Balears amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.
( ) c) Perquè no es tracta de contractes d’obres, serveis, gestió de serveis públics o subministraments inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la llei de contractes del sector públic, o de concerts en matèria sanitària, educativa i de serveis socials.
( ) d) Perquè està expressament exclosa en virtut de l’apartat 2 de l’Acord 6/2012, de 6 de
març, del Consell de Política Fiscal i Financera.
Atès tot això, inform favorablement/desfavorablement sobre la sol·licitud de certificat presentada per _____________________ a l’empara de l’Acord 6/2012, de 6 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera.
Palma, ____, de ____________ de 2012
El secretari general / La secretària general / El director del Servei de Salut de les Illes
Balears
Nom i llinatges

—o—

4.- Anuncis
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 6432
Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de citació per
a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment
corresponents a l’Ajuntament de Manacor
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 perso-

20-04-2012

na interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
tributària, per mitjà d’aquest anunci, es cita 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 la oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les
Illes Balears situada a la Ronda de l’Institut, 18 de Manacor 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 Manacor 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, 26 de març de 2012
El Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
Nom
Municipi: Manacor
Albarida Delgado Jose Antonio
Bauza Vadell Sebastian
Bernabe Adrover Ivan
Burgos Sanchez Cristina
Cabezuelo Pozo Francisco
De Bevere Rene
Hinestroza Cardenas Angelica
Huber Brigitte Maria
Miquel Binimelis Jaime
Moreno Santiago Jose De Dios
Poelman Regina Magdalena
Riera Alzamora Magdalena
Riera Truyols Catalina
Ritterhoff Karl Heinz Peter
Rodriguez Ruiz Maria De Gracia
Salinas Brand Octavio Enrique
Sanchez Cortes Francisco
Simo Rodriguez Juana Maria
Tietjen Hans Hermann

Exer.

Tip

Rebut

Import

201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106
201106

IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT
IVT

033-201106-60-001474
033-201106-60-001433
033-201106-60-001359
033-201106-60-001360
033-201106-60-001314
033-201106-60-001328
033-201106-60-001476
033-201106-60-001339
033-201106-60-001366
033-201106-60-001475
033-201106-60-001329
033-201106-60-001362
033-201106-60-001448
033-201106-60-001340
033-201106-60-001353
033-201106-60-001477
033-201106-60-001363
033-201106-60-001354
033-201106-60-001361

19,27
1037,49
47,63
47,63
9,19
4119,88
169,52
322,39
194,35
48,48
4119,88
120,25
44,35
322,39
87,57
169,52
120,25
87,57
224,9

—o—
Num. 6578
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Tràmit d’Audiència i Proposta de Liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Nº de expedient
MTPA 14300 2011 003864
MTPA 14300 2011 000728
MTPA 14310 2009 009057

n.i.f.
X9439010V
Y0444804K
23491195F

subjecte passiu
El Farih Sabah
Conte Eraldo
Sanchez Del Rio Francisco

import
1.291,37
6.138,26
609,95

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals, comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació
Insular d’Eivissa, situada al cl,/ Antoni Jaume nº 8 d’Eivissa, als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
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termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixença.
Eivissa, 21 de març de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 6579
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Inici d’expedient sancionador de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Nº de expedient
MTPA 14300 2011 003709
MTPA 14300 2011 004107
MTPA 14300 2010 005138
MTPA 14300 2010 005139

n.i.f.
B07943814
X5884626F
B62470752
B64715626

subjecte passiu
import
Rojo Impar, Sl
75,00
Timea Cserep Henriett
75,00
Ruslan Suite, Sl
1.417,50
Fergoinver Sl
1.417,50

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals, comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació
Insular d’Eivissa c/ Antoni Jaume, 8 als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixença.
Eivissa, 21 de març de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 6581
Notificacions de transmissions patrimonials i successions
De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributaria, i havent-se intentat notificar als subjectes passius o obligats tributaris o al seu representant per dues vegades sense que s’hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l’Administració Tributaria, es
posa de manifest, amb el present anunci, que es troben pendents de notificar els
actes que, el nombre d’expedient, interessat, import i procediment dels quals es
relacionen a continuació:
Acord Liquidacions Provisionals de l’imposto sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de successions i donacions
Nº de expedient
MTPA 14300 2010 005141
MTPA 14300 2010 000996
MTPA 14300 2010 004394
MTPA 14300 2010 006294
MTPA 14300 2011 001241
MTPA 14300 2010 005138
MTPA 14300 2010 005138
MTPA 14300 2010 005139
MTPA 14300 2010 005139
MTPA 14300 2010 004256
MTPA 14300 2010 502545
MTPA 14300 2010 003763
MTPA 14310 2007 004768
MTPA 14310 2007 004768

n.i.f.
B62318910
B07141591
B07918808
48350167G
41460704F
B62470752
B62470752
B64715626
B64715626
52367470N
Y0521170G
00395480H
41431171Y
B61405759
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subjecte passiu
import
Sormastel, Sl
1.417,50
Promociones Ses Salines Sl
75,00
Choqui 2000 Sl
1.691,89
Diaz Garcia Javier
1.773,36
Comino Andujar Maria Dolores
152,25
Ruslan Suite, Sl
6.139,42
Ruslan Suite, Sl
90,00
Fergoinver Sl
6.406,62
Fergoinver Sl
90,00
Esteve Sanz Pablo
1.676,21
Losio Mario
122,78
Mateos Sainz De Medrano, Elena Miriam 101,91
Escandell Planells Juan
231,43
Fanblesa, Sl
354,37

MTPA 14310 2009 008930
MTPA 14330 2010 000050

X2152346Y
X3341841X

7
Manzo Fernando Miguel
Dall’aglio, Giuseppe

382,35
648,08

En base a l’exposat disposo que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats amb anterioritat, o els seus representants degudament acreditats, hauran
de comparèixer en el termini de 15 dies naturals, comptats des del següent a
aquesta publicació en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a divendres, en
horari de 9 a 14 hores, en la Agència Tributària de les Illes Balears – Delegació
Insular d’Eivissa, situada al cl,/ Antoni Jaume nº 8 d’Eivissa, als efectes de notificar-los.
Així mateix s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en el citat
termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al del venciment del termini assenyalat per a la compareixença.
Eivissa, 21 de març de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 6615
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 2 d’abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Nom deutor: Benabad Garcia Jose Manuel
NIF: 28453295H
Expedient: 11/031826
Deute: Servei d’aigua, Impost bens immobles,Taxes, Liquidació clavegueram,Infracció
medi ambient, Impost construccions i obres,
Exercicis: 101T,2010,103C,111C,
Procediment: constrenyiment
Fase: Notificació d’embargament de bens immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Tributs de l’ ATIB situada en el c/Gabriel
Fuster 3-bjos de Pont d’Inca.
Nom deutor: Siquier Vich Catalina
NIF: 43031018L
Expedient: 11/124086
Deute: Servei d’aigua, Impost bens immobles, Taxes, Impost bens immobles, Liquidació
impost bens immobles, Multes, Impost sobre vehicles
Exercicis: 091T,2009,091C,096C,092D,101T,2010,119C
Procediment: constrenyiment
Fase: Notificació d’embargament de bens immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Tributs de l’ ATIB situada en el c/Gabriel
Fuster 3-bjos de Pont d’Inca.
Nom deutor: Lebrero Oncala Maria Jose
NIF: 43031351F
Expedient: 09/024432
Deute: Impost vehicle tracció mecànica, Impost bens immobles, Multes, Exaccions muni-

