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Rebuts: 0401006MU00012613232, 0401006MU00015451327,
0401007MU00008967824, 0401007MU00010569311, 0401007MU00010569348,
0401007MU00012820466, 0401007MU00012820495, 0401007MU00013011247,
0401007MU00014652975, 0401007MU00016801605, 0401007MU00017450973,
0401007MU00017451079, 0401007MU00017751487, 0401007MU00018051316,
0401007MU00019600134, 0401008MU00011809522, 0401008MU00011809536,
0401008MU00012862379, 0401008MU00013410221, 0401008MU00013966996,
0401008MU00016251566, 0401008MU00017451150, 0401008MU00017501652,
0401008MU00017501764, 0401008MU00017501776, 0401008MU00017751633,
0401008MU00017751646, 0401009MU00010569657, 0401009MU00011809578,
0401009MU00012862455, 0401009MU00012862464, 0401010MU00016002534,
0401010MU00016002593, 0401010MU00016002628, 0401010MU00016401337,
0401010MU00016851517, 0401011MU00010018935, 0401011MU00012763198,
0401011MU00012763204, 0401100MU00010467656, 0401100MU00019300974,
0401101MU00011762418, 0401101MU00014307288, 0401101MU00014453342,
0401101MU00018752207, 0401101MU00019051278, 0401102MU00014453437,
0401102MU00015251446, 0401102MU00016501960, 0401102MU00017551992,
0401102MU00018951392, 0401102MU00018951399, 0401103MU00019150882.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargament de vehicles
Matrícula: IB-2994-CS
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Palma, carrer
Francesc Borja Moll, 22 Bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,15 a 13,30 i de
15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,15 a 14,30 hores.
Expedient: 11MN028498
Nom deutor: Dominguez Carballa Pablo
NIF : 76820994M
Deute: Multes de trànsit.
Rebuts: 0401002MU00009392242, 0401003MU00018050539,
0401004MU00011513242, 0401004MU00013460697, 0401004MU00018050784,
0401005MU00011662878, 0401005MU00018850041, 0401005MU00018850062,
0401006MU00013460974, 0401006MU00014851519, 0401006MU00014851595,
0401006MU00015951049, 0401006MU00017300884, 0401006MU00017300908,
0401007MU00015851297, 0401007MU00017001051, 0401007MU00017200917,
0401009MU00018751682, 0401010MU00013765578, 0401010MU00017401753,
0401010MU00017401764, 0401010MU00017401794, 0401010MU00019550781,
0401011MU00018701745, 0401011MU00019550876, 0401100MU00010964308,
0401102MU00009476199, 0401102MU00016102311, 0401102MU00018502394,
0401103MU00010520179, 0401103MU00016852125, 0401104MU00013169887,
0401104MU00013169891, 0401104MU00014402827, 0401104MU00018152594,
0401105MU00010964723, 0401105MU00017402456.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargament de vehicles
Matrícula: 3947-DDT
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Palma, carrer
Francesc Borja Moll, 22 Bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,15 a 13,30 i de
15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,15 a 14,30 hores.
Expedient: 11M063068
Nom deutor: Alba Molina David
NIF : 30971816Q
Deute: Multes de trànsit – Sanitat, Medi Ambient.
Rebuts: 0400409SA2010500134, 0400409SA2010500135, 0400409SA2010500136,
0401008MU00008925515.
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència embargament de vehicles
Matrícula: 3830-FMT
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Palma, carrer
Francesc Borja Moll, 22 Bxs, en horari de dilluns a dijous hàbils de 8,15 a 13,30 i de
15,15 a 16,45 hores, i divendres de 08,15 a 14,30 hores.
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Num. 8359
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,
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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
Expedient: 08/142768-1
Nom Deutor: Munzer Marco
Nif: x3149787y
Deute: Liquidacions i.b.i
Exercicis: 200602
Municipi: Porreres
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
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Num. 8360
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 26 d’abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Expedient: 08/110687 - 31
Nom Deutor: Gomis Diaz Oscar
Nif: 41517555w
Deute: fems vivendes, iivt. Increment valor terreny, imp. vehicles tracció mecànica,
impost ben immobles urbana, infracció urbanística, l. Imp. taxa t. Residus sòlids urbans
Exercicis: 2005-2006-2007-2008-2009-2010-201009
Municipi: Palma, Manacor
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
Expedient: 09/115823-3
Nom Deutor: Henares Villalba Juan Antonio
Nif: 18220353y
Deute: fems vivendes, imp. vehicles tracció mecànica, impost bens immobles urbana,
infracció urbanística
Exercicis: 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Municipi: Manacor
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
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situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
Expedient: 10/043602-6
Nom Deutor: Afif Kebir
Nif: x1300685n
Deute: imp. vehicles tracció mecànica, infracció urbanística
Exercicis: 2004-2008
Municipi: Manacor
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
Expedient: 09/115024-3
Nom Deutor: Gimeno Hernandez Miguel Angel
Nif: 19899310d
Deute: imp. vehicles tracció mecànica, infracció urbanística
Exercicis: 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Municipi: Manacor
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
Expedient: 11/073986-6
Nom Deutor: Borrasca Casillas Francisco Jose
Nif: 33982890e
Deute: fems vivendes, imp. vehicles tracció mecànica, impost bens immobles urbana
Exercicis: 2005-2006-2007-2008-2009-2010
Municipi: Manacor
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
Expedient: 09/116189-7
Nom Deutor: Bonnin Cabrer Pedro
Nif: 78181817x
Deute: imp. vehicles tracció mecànica, infracció urbanística, altres ingressos
Exercicis: 2004-2006-2007-2008-2009-2010
Municipi: Manacor
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
Expedient: 08/143018-1
Nom Deutor: Soler Torrens Miguelina
Nif: #04300167
Deute: impost bens immobles urbana
Exercicis: 2007
Municipi: Porreres
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
Expedient: 2002041000055-4
Nom Deutor: Ramirez Soto Brigida
Nif: 76235703h
Deute: infracció urbanística
Exercicis: 200201
Municipi: Petra
Procediment: Constrenyiment.
Fase: notificació diligència d’embargament de comptes bancaris
Lloc Compareixença: Oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
situada a Manacor, carrer Ronda de l’Institut, 18.
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Num. 8361
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
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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 24 d’abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Expedient: 11/067619
Nom deutor : Barzola Martinez Gustavo Alfredo
Nif: 45371315C
Municipi: Inca
Exercicis: 2007,2008,2009,2010
Deute: Impost bens immobles, Fems
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de salaris
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Inca, carrer Peraires,
2 local 6.
Expedient: 08/149258-11/068090
Nom deutor : Bermudez Gomez Juana
Nif: 43046412A
Municipi: Alaró
Exercicis: 2007,2008,2009,2010
Deute: Impost activitats econòmiques
Procediment: Voluntària
Fase: Notificació acord de derivació de responsabilitat als partícips de la comunitat de
bens
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Inca, carrer Peraires,
2 local 6.
Expedient: 09/086165
Nom deutor :Bernat Mayol Maria
Nif: 41168496Z
Municipi: Inca
Exercicis: 2008,2009,2010
Deute: Impost bens immobles, fems
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de bens immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Inca, carrer Peraires,
2 local 6.
Expedient: 11/034920
Nom deutor : Diakhate Abdoulaziz Dia
Nif: X3093907Q
Municipi: Inca
Exercicis: 2008,2009,2010
Deute: Impost bens immobles, Fems
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de bens immobles sobre una meitat indivisa
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Inca, carrer Peraires,
2 local 6.
Expedient: 11/034920
Nom deutor : Diakhate Ndeye Khady
Nif: X3095700S
Municipi: Inca
Exercicis: 2008,2009,2010
Deute: Impost bens immobles, fems
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de bens immobles sobre una meitat indivisa
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Inca, carrer Peraires,
2 local 6.
Expedient: 09/081523
Nom deutor : Diaz Damian Alberto
Nif: X5364847M
Municipi: Inca
Exercicis: 2006,2007,2008,2009,2010
Deute: Impost bens immobles, fems
Procediment: Constrenyiment
Fase: Notificació diligència d’embargament de bens immobles
Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de l’ATIB, situada a Inca, carrer Peraires,
2 local 6.
Expedient: 11/036282

