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Expedient: 09/C/01744
Nom deutor: Heredia Heredia Antonio
NIF: 18223304J
Deute: Altres documents notarials (préstecs hipotecaris)
Certificació: 0882100360330
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/00156
Nom deutor: Aznar Castillo Francisco Javier
NIF: 17689289N
Deute: Transmissions
Certificació: 0882100249581
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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Num. 8355
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 27 d’abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Nom deutor: Distribucions Guillermo y Gregorio sl
NIF: B57029795
Expedient: 12/048353
Deute: Multes, taxes, impost vehicle tracció mecànica
Exercicis: 086C,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,111C,112E,097C,085E
Procediment: constrenyiment
Fase: Notificació D’ Embargament De Vehicles
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: Vargas jimenez marcos
NIF: 43165265S
Deute: Impost bens immobles, taxes, taxa t. Residus sòlids urbans
Exercicis: 2010,2011
Procediment: constrenyiment
Fase: Proposta de resolució d’ajornament nº 10217
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: 1925 Illa de repos sl
NIF: B57087660
Expedient: 11/050465
Deute: Exaccions municipals
Exercicis: 113C
Procediment: constrenyiment
Fase: Notificació D’ Embargament De Bens Immobles
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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: Asogui sl
NIF: B57227845
Expedient: 11/034808
Deute: Servei d’aigua, impost bens immobles, taxes
Exercicis: 091T,2009,092T,094T,101T,2010
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: Ahitamar slu
NIF: B57617185
Expedient: 10/061666
Deute: Impost sobre construcció
Exercicis: 102C
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: Fustamon sl
NIF: B07870470
Expedient: 12/016239
Deute: Taxes, impost vehicle tracció mecànica, taxa t. residus sòlids urbans, impost bens
immobles
Exercicis: 2010,2011
Procediment: constrenyiment
Fase: Notificació D’ Embargament De Vehicle
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: Piovesan Massimo Stefano Aldo
NIF: X2069180P
Expedient: 10/131408
Deute: Plusvàlues,multes,impost sobre vehicle
Exercicis: 111C,113D,2010,2011
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: Piovesan Massimo Stefano Aldo
NIF: X2069180P
Expedient: 10/131408
Nif Interessat : X2235526H
Nom Interessat: Bilardi Monica
Deute: Plusvàlues,multes,impost sobre vehicle
Exercicis: 111C,113D,2010,2011
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: Piovesan Massimo Stefano Aldo
NIF: X2069180P
Expedient: 10/131408
Deute: Impost bens immobles, taxes
Exercicis: 2010
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: Piovesan Massimo Stefano Aldo
NIF: X2069180P
Expedient: 10/131408
Non Interessat : Bilardi Monica
Nif Interessat : X2235526H
Deute: Impost bens immobles, taxes
Exercicis: 2010
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: Benejam Barcelo Fernando
NIF: 42956224K
Expedient: 10/061713
Deute: Plusvàlues, servei d’aigua, impost bens immobles
Exercicis: 1002,091T,2009,093T,2010
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
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Nom deutor: Marin Rosalia Adrian
NIF: 43133061B
Deute: Impost bens immobles, taxes
Exercicis: 2011
Procediment: constrenyiment
Fase: Proposta De Resolució De Fraccionament nº 10614
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: Soberbio Arcas Maria Encarnacion
NIF: 43064844N
Expedient: 11/055805
Deute: Taxes,Multes
Exercicis: 084T,091T,092T,094T095D101T
Procediment: constrenyiment
Fase: Notificació D’ Embargament De Salaris
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Tributs de l’ ATIB situada en el
c/Gabriel Fuster 3-bjos de Pont d’Inca

—o—
Num. 8356
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.
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Exercici: 2008-09-10
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargament béns immobles
Lloc de compareixença: Oficina de l’Agència Tributària, situada a Felanitx, carrer Perelló
nº 4, de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13,30 hores i de 15,15 a 16,45 hores i divendres
de 8,15 a 14,30 hores.
Expedient:08/164988
Nom deutor: Redondo Garcia Javier
N.I.F: 00820911H
Deute:Impost béns immobles, liquidacions ibi, taxes, aigua
Municipi: Felanitx
Exercici: 20073T-074T-08-081T-082T-083T-084T-09-091T-092T-093T-094T-10-101T102T-103T-104T-111T
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargament béns immobles
Lloc de compareixença: Oficina de l’Agència Tributària, situada a Felanitx, carrer Perelló
nº 4, de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13,30 hores i de 15,15 a 16,45 hores i divendres
de 8,15 a 14,30 hores.
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Num. 8357
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 13 d’abril de 2012
Palma a 24 d’abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Expedient:11/055945
Nom deutor: Hodazlac SL
N.I.F: B07867658
Deute: Impost béns immobles, aigua, impost vehicles tracció mecànica, liquidacions ibi
Municipi: Felanitx
Exercici: 20084T-09-091T-092T-093T-094T-10-101T-102T-102C-104T
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargament béns immobles
Lloc de compareixença: Oficina de l’Agència Tributària, situada a Felanitx, carrer Perelló
nº 4, de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13,30 hores i de 15,15 a 16,45 hores i divendres
de 8,15 a 14,30 hores.
Expedient:09/097923
Nom deutor: Clar Socias Francisco Javier , Francisco Javier Clar Socias
N.I.F: 42970361J, 42970361J
Deute:Impost béns immobles, aigua, taxes, impost vehicles tracció mecànica
Municipi: Felanitx
Exercici: 2008-09-093T-094T-10-101T-102T-103T-104T-111T
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargament béns immobles
Lloc de compareixença: Oficina de l’Agència Tributària, situada a Felanitx, carrer Perelló
nº 4, de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13,30 hores i de 15,15 a 16,45 hores i divendres
de 8,15 a 14,30 hores.
Expedient:09/097429
Nom deutor: Saez Gomila Jose
N.I.F: 78185417E
Deute:Impost béns immobles, impost vehicles tracció mecànica, taxes
Municipi: Felanitx

Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Expedient: 08/158895
Nom deutor: Sandra Isobel Clelland
NIF: #00300994
Municipi: Alcúdia
Procediment: Constrenyiment
Concepte: Impost sobre Béns Immobles (URBANA), Taxa recollida Fems i taxa de clavegueram.
Exercicis: 2008, 2009 i 2010.
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 Alcúdia, Carrer Serra Nº 30.
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Num. 8358
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

