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ficar-los.

Eivissa, 19 d’abril de 2012

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.

El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Eivissa, 19 d’abril de 2012
Num. 8273
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 2010 005988
MTPA 14300 2011 000926
MTPA 14300 2011 000925
MTPA 14300 2011 001714

n.i.f.
X3434697S
41450651M
41450651M
X8602527K

subjecte passiu
Armstrong Keith
Merino Luque Martin
Merino Luque Martin
Duijnstee, Martijn Alexander

import
75,00
75,00
75,00
75,00

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.

El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

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’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de successions i donacions

MNOTIFIC 14300 2012 182
MNOTIFIC 14300 2012 202
MNOTIFIC 14300 2012 201
MNOTIFIC 14300 2012 329
MNOTIFIC 14300 2012 505
MNOTIFIC 14300 2011 1271
MNOTIFIC 14300 2011 1455
MNOTIFIC 14300 2011 1982

B-57475287
B-65028979
B-65028979
B-85844082
41451192V
X2970528D
47256508H
41445568M

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:
Liquidacions provisionals d’ofici de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Nº de expedient
MTPA 14200 2011 001442

N.i.f.
41488969-M

Subjecte passiu
Perez Rosello Federico

Import
370,99 €

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 de Menorca situada a c/ Bisbe Gonyalons 20 de Maó, als efectes de
notificar-los.

El Cap de la Delegació Insular de Menorca
Guillermo de Olives Olivares.

Num. 8274
Notificacions de transmissions patrimonials i successions

subjecte passiu
Managament Of World
Investments
Son Pou Natural, S.L.U.
Gordoncillo 08 Sl
Gordoncillo 08 Sl
Proydajofe Sl
Tallo Belda Fernando
Scholz Arnold Andreas
Bustamante Lopez Javier
Manuel Senen Juan

Num. 8275
Notificacions de transmissions patrimonials i successions

Maó, 2 0 d’abril de 2012.

—o—

n.i.f.
B-54476874

—o—

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 compareixènça.

Eivissa, a 23 de abril de 2012

Nº de expedient
MNOTIFIC 14300 2012 181

El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

import
513,00
912,61
90,00
6.187,36
75,00
363,19
1.015,58
75,00
39,11

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 noti-

—o—
Num. 8298
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 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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CONTRIBUENT

Ana María Molina Sanroman
Capó
41383251H

Num. 64

INTENTS
NOTIFICACIÓ

IMPOST
I EJERCICI

ACTUARI

22.03.12; 23.03.12

ITPAJD 2008

Joan Sastre

absent

Palma, 24 d’abril de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 8348
Anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de citació per
a notificació per compareixença de inici del procediment de comprovació limitada amb notificació de la proposta de liquidació de
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana i del procediment sancionador amb proposta de sanció i
tràmit d’audiència de l’Ajuntament de Palma
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, 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 l’oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears situada en el carrer de Francesc de Borja Moll, 22, 07001Palma, en
horari de dilluns a dijous hàbils, de 8.15 a 13.30 i de 15.15 a 16.45 hores, i els
divendres hàbils de 8.30 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns a
divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores), per notificar-los les inici del procediment de comprovació limitada amb notificació de la proposta de liquidació
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i del
procediment sancionador amb proposta de sanció i tràmit d’audiència del municipi de Palma. 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 del procediment corresponent, sense perjudici del dret que té
de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Palma, 19 de abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Municipi: Palma
Procediment: Voluntària
Concepte: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de natura urbana
Fase: Inici del procediment de comprovació limitada amb notificació de la proposta de
liquidació i d’expedient sancionador
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Zona de l’Agencia Tributària de les
Illes Balears, situada a Palma, carrer Francesc de Borja Moll, 22, en horari de dilluns a
dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores, i de 15.15 a 16.45 hores, 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).
Referència: 040-201111-93-803831, 040-201111-94-803831
Nom subjecte passiu: 1925 Promociones Es Trenc Sl
NIF: B07962962
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804149, 040-201111-94-804149
Nom subjecte passiu: Absis Projectes I Obres, Sl
NIF: B57310856
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804150, 040-201111-94-804150
Nom subjecte passiu: Absis Projectes I Obres, Sl
NIF: B57310856
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-803879, 040-201111-94-803879

05-05-2012

Nom subjecte passiu: Aguilo Pico Ana
NIF: 41378135P
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-803880, 040-201111-94-803880
Nom subjecte passiu: Aguilo Pico Catalina
NIF: 41396613V
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804202, 040-201111-94-804202
Nom subjecte passiu: Aguilo Regla Raquel
NIF: 42987347W
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804626, 040-201111-94-804626
Nom subjecte passiu: Aguilo Siquier Alicia Maria
NIF: 43046155E
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804632, 040-201111-94-804632
Nom subjecte passiu: Aguilo Siquier Alicia Maria
NIF: 43046155E
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804636, 040-201111-94-804636
Nom subjecte passiu: Aguilo Siquier Alicia Maria
NIF: 43046155E
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804631, 040-201111-94-804631
Nom subjecte passiu: Aguilo Siquier Joan Pere
NIF: 43060070E
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804639, 040-201111-94-804639
Nom subjecte passiu: Aguilo Siquier Joan Pere
NIF: 43060070E
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804635, 040-201111-94-804635
Nom subjecte passiu: Aguilo Siquier Joan Pere
NIF: 43060070E
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804274, 040-201111-94-804274
Nom subjecte passiu: Alonso Rodriguez Monica
NIF: 44329475B
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-803827, 040-201111-94-803827
Nom subjecte passiu: Altes Cardell Ernesto
NIF: 41398618K
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-803828, 040-201111-94-803828
Nom subjecte passiu: Altes Cardell Maria Francesca
NIF: 42962687K
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804422, 040-201111-94-804422
Nom subjecte passiu: Amaya Hernandez Pilar Vicenta
NIF: 18964655M
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804504, 040-201111-94-804504
Nom subjecte passiu: Amer Forteza Maria Magdalena
NIF: 42970150D
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804377, 040-201111-94-804377
Nom subjecte passiu: Araibi Haouari Hanane
NIF: X3815030C
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-804378, 040-201111-94-804378
Nom subjecte passiu: Araibi Haouari Hanane
NIF: X3815030C
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-803917, 040-201111-94-803917
Nom subjecte passiu: Arbona Niell Maria Magdalena
NIF: 43070553V
Exercici: 201111
Referència: 040-201111-93-803918, 040-201111-94-803918
Nom subjecte passiu: Arbona Niell Maria Magdalena
NIF: 43070553V
Exercici: 201111

