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núm. 21 de 17/02/94), disposen de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci, per formular al·legacions i proposar
les proves que considerin oportunes.
Els expedients es troben a la seva disposició a la Direcció General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, situada al Carrer del Gremi de
Corredors, 10 -1ª planta; 07009 Polígon Industrial de Son Rossinyol, Palma, en
horari de 9 a 14 hores. Així mateix, podran reconèixer la seva responsabilitat i
fer efectiva la sanció corresponent a través de l’imprès normalitzat (DUI) que
els serà facilitat a dita conselleria, posant així fi al procediment administratiu
sancionador. En cas de no efectuar al·legacions ni reconèixer la seva responsabilitat dins el termini legalment establert, es dictarà la Resolució definitiva de
l’expedient.
Núm. Exp.
PO0010/11

Persona expedientada
José Jiménez Martínez

Article i norma infringida
Art. 73.4 Llei 6/2006

Palma, 25 de maig de 2012
La directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 11002
Notificació de resolucions d’expedients per infracció administrativa en matèria de protecció d’espècies
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les resolucions d’expedients per infracció administrativa en matèria de
protecció d’espècies i atès que no hi ha constància en els expedients de la seva
recepció per les persones interessades, d’acord amb el que disposa l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel present anunci es posa en
coneixement de les persones que s’indiquen a continuació que la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha dictat resolució d’expedient sancionador per infracció comesa en matèria de protecció d’espècies,
comunicant-los que la resolució no posa fi a la via administrativa i que contra la
mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant el Sr. Conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació del present anunci.
D’acord amb el que disposa l’article 20 del Reglament General de
Recaptació, el termini per efectuar l’ingrés de la sanció serà el següent:
- Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
publicació fins el dia 5 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
- Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de
publicació fins el dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Una vegada transcorregut l’anterior termini sense haver fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu
de constrenyiment. L’abonament de les sancions s’haurà d’efectuar a través de
l’imprès normalitzat (DUI) que els serà facilitat a la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, situada al Carrer del Gremi de Corredors, 10 -1ª planta; 07009 Polígon Industrial de Son Rossinyol, Palma, de 9 a 14 hores.
Núm. Exp.
PO0017/11

Persona expedientada
Antoni Morro Rebasa

05-06-2012

Num. 81

Article i norma infringida
Art. 75.1 Llei 6/2006

Palma, 25 de maig de 2012
La directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic
Neus Lliteras Reche

—o—
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 9846
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 anun-
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ci, 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
José Miguel
Hernández Pérez
41399780X

Intents Notificació

Impost I Ejercici Actuari

09.05.12 desconegut

ITPAJD 2008

Juan Coll Andreu

Palma, 16 de maig de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández
P.S. de l’Administrador Tributari (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 9952
Notificacions de l’imposto de successions i donacions
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:
Aportació de dades de l’imposto de successions i donacions
Nº de expedient
MSUD 14100 2006 000059
MSUD 14100 2006 000059

n.i.f.
03750931E
41384391P

subjecte passiu
import
MARTIN PLAZA ISABEL
0,00
MARTIN PLAZA JESUS
0,00

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 – Serveis
Centrals – sita en la c/ Ca’n Troncosso 1 de Palma, 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.
Palma, 17 de maig de 2012
El Director de l’Agència Tributària,
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 9953
Notificacions de l’imposto de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats
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
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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:
Aportació de dades de l’imposto de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats
Nº De Expedient
Mtau 14100 2010 015326

N.I.F.
X1875441k

Subjecte Passiu
Diakhou Ndiaye

Import
0,00

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 – Serveis
Centrals – sita en la c/ Ca’n Troncosso 1 de Palma, 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.

05-06-2012

Propostes de liquidació provisional d’ofici de l’imposto de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats
Nº de expedient
MTPA 14100 2010 032427
MTPA 14100 2010 005587
MTPA 14100 2011 018793
MTAU 14100 2010 003520
MTAU 14100 2010 000051

n.i.f.
subjecte passiu
B07948888 Icema 2000, Sl
Y0789306Y Myuler Margarita
43231641J
Moreno Fdz Resurreccion
18234185S
Ferrer Toribio Luis Miguel
X6010643F Lin Yuying

import
4.484,25
514,42
1.180,62
200,95
233,59

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 – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, 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.
Palma, 17 de maig de 2012

Palma, 17 de maig de 2012

El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—

—o—
Num. 9954
Notificacions de l’imposto de successions i donacions
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:
Propostes de liquidació provisional d’ofici de l’imposto de successions i
donacions
Nº de expedient
MASU 14100 2010 003205
MASU 14100 2010 002068

n.i.f.
42962656J
43099447T

subjecte passiu
Muñoz Llobera Maria Ines
Lopez Canal Maria Begona

import
7.191,73
107,22

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 – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, 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.
Palma, 17 de maig de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 9955
Notificacions de l’imposto de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats
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:

Num. 9956
Notificacions de l’imposto de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats
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 complementàries de l’imposto de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Nº de expedient
MTPA 14100 2010 513942
MTAU 14100 2009 026226
MTPA 14100 2008 035749
MTPA 14100 2008 029655
MTPA 14100 2009 006439
MTAU 14100 2009 024643
MTPA 14100 2011 500721
MTPA 14100 2009 019864
MTPA 14100 2010 016268
MTPA 14100 2010 503359

n.i.f.
X1098804W
X8701666F
X2705100R
B81293623
B81293623
X9777456H
43179166R
40831446Y
B07481740
B57243305

MTPA 14100 2010 015377
MTPA 14100 2010 515594
MTPA 14100 2010 529355
MTPA 14100 2010 015492
MTAU 14100 2009 026263
MTAU 14110200904004
MTPA 14100 2008 028754

B57025181
X1712921L
78202186R
X9075795H
X3853502J
43052957Q
B57030504

subjecte passiu
Feldmann Theodor Josep
Lahsini Mustapha
Klischat Stefan
Morovipi Sl
Morovipi Sl
Vigh Sandor
Coll Molina Cynthia Antonia
Molins Romeu Jose Maria
Ses Planes, Sl
Construcciones M.Roig Fiol
Unipersonal
Galena Trading Investments Sl
Hepp Jurgen
Bauza Vadell Sebastian
Klefenz Uwe Michael
Guanlong Zhao
Moreno Mu?Oz Maria Dolores
Promoasplan, Sl

import
5.200,52
59,99
2.378,91
1.185,22
211,69
97,52
25,82
10.007,04
11.579,84
3.567,63
18.871,56
2.193,31
409,46
841,48
106,76
358,54
747,58

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 – Serveis
Centrals situada a c/ Ca’n Troncoso 1 de Palma, 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.
Palma, 17 de maig de 2012
El Director de l’Agència Tributària
Alberto Roibal Hernández.

—o—

