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Num. 833
GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Després d'intentar durant dues vegades notificar a les persones i entitats
que s'assenyalen més avall els procediments d'investigació i liquidació respecte
a la taxa per serveis especials motivats per espectàcles, transports i altres, procediments instruïts per l'oficina municipal gestora del citat impost, i atès que no
han pogut tenir efecte per causes no imputables a l'administració tributària
municipal, se cita els interessats o els seus representants perquè en el termini de
deu dies, comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquest anunci, compareguin a l'esmentada oficina (Ajuntament de Calvià - Secció de Gestió
Tributària - Carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1 - Calvià), a l'efecte que els sigui
practicada la respectiva notificació, tot fent-los saber que de no comparèixer en
el termini hàbil citat la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals
des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Això de conformitat al disposat a l'article 105, apartat 6 de la Llei 230/1963, de
28 de desembre, general tributària, segons la modificació introduïda per l'article 28 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
VER ANEXO EN VERSION CASTELLANA
__________________________
Intentada por dos veces la práctica de notificaciones a las personas y
Entidades que posteriormente se relacionarán, relativas a procedimientos de
liquidación, respecto de la TASA POR SERVICIOS ESPECIALES MOTIVADOS POR ESPECTACULOS, TRANSPORTES Y OTROS, instruidos por la
Oficina Municipal Gestora del citado Impuesto, y no habiendo podido tener
efecto por causas no imputables a la Administración Tributaria Municipal, se
cita a los interesados o sus representantes para que, en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, comparezcan en la citada Oficina (Edificio Ayuntamiento - Sección Gestión
Tributaria - C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 CALVIA), a los efectos de que les
sea practicada la respectiva notificación, significándoles que, de no comparecer en el plazo hábil citado, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. Ello de conformidad a lo dispuesto en el Artº 105,
Apartado 6 de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, General Tributaria, según
la modificación introducida por el Artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

339/04
360/04
390/04

Calvià, a 17 de Enero de 2005.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE COMERCIO,
ECONOMIA, HACIENDA Y JUVENTUD,
Fdo.: Isidre Cañellas Simonet.

—o—

Ajuntament de Llucmajor
Num. 1577
PRESUPUESTO GENERAL
Ejercicio 2005
En la intervención de este Ayuntamiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y el 169.1 del RDL
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, está expuesto al público, para que puedan presentarse reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio 2005, aprobado inicialmente en sesión plenaria de día 26 de enero de 2005.
Las personas legítimamente interesadas, según los dispuesto en el artículo 170.1 del citado RDL 2/2004, y por los motivos enumerados en el número 2
del articulo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los trámites
siguientes:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles
a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la CAIB.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el cual se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
En el supuesto de que no se presente ninguna reclamación, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
Llucmajor, 27 de enero de 2005.
El Alcalde,
Fdo. Lluc Tomàs Munar

PRESSUPOST GENERAL
Exercici 2005

Nº. Liquidación

SOCIEDAD EXPLOTACION LA GROTTE SL
CARCABOSO RUIZ JUAN FRANCISCO
MCLAUGHLIN JOHN
GONZALEZ CAMPBELL JUAN
PALLICER VIVES MIQUEL
BRAUSEL INSIDE SL
GIVENS STEPHENS
LOZANO QUESADA ARMANDO
GONZALEZ GIL MANUEL
FUSERRACHA SL
WATSON ANGELA
GOA BAR CB
MCLAUGHLIN JOHN
MOORE MARIA
EDWARDS MICHELLE
HOLMSTROM NALLE WILHELM
BOND STEVE
VIZCAINO CIFRE EDUARDO
CARR DAVID ANDREW
WOODWARD DAVID PAUL
HILOCENI SL
TARRAFETA ISERN MANUEL
BOREHAM RICKY MICHAEL
BERCO MAGALUF SL
JUAREZ RODRIGUEZ SC
POPEYES CB
ADDS AURORA MALLORCA SL
PEREZ RODRIGUEZ VICTORIANO
SKOG LARS FREDRIK RAGNAR
LOZANO QUESADA ARMANDO
CB VIKING
HUGUES RICHARD
CAFETERIA REINA SL
CARBONELL FORNES JUAN
OPAL ESSENCE SL
WILKINS PHILIP
FERNANDEZ GARCIA LUCAS
BERCO MAGALUF SL
EXPLOTACIONES TALISMAN SL

ARRENDAMIENTOS TURISTICOS SA
PORTALS NIGHT SL
BODIL MARIE DREYER
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RELACION QUE SE CITA:
Sujeto Pasivo, o Representante
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358/03
368/03
419/03
4/04
5/04
27/04
29/04
56/04
77/04
89/04
95/04
110/04
113/04
116/04
120/04
124/04
126/04
129/04
140/04
144/04
148/04
174/04
179/04
191/04
199/04
203/04
206/04
207/04
221/04
227/04
273/04
281/04
285/04
286/04
297/04
305/04
306/04
317/04
320/04

En la intervenció d’aquest Ajuntament i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i el 169.1 del RDL 2/2004 de 5
de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost
general per a l’exercici 2005, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la
sessió del dia 26 de gener de 2005.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article
170.1 del esmentat RDL 2/2004, i pels motius enumerats en el número 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a
partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la CAIB.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
Llucmajor, 27 de gener de 2005.
El Batle,
Sgt. Lluc Tomàs Munar

—o—

Ajuntament de Santa Eugènia
Num. 1347
Aprovat per aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 23 de
novembre de 2004, la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l'obertura d'establiments, queda definitivament aprovada la següent modifica-

BOIB

120

Num. 20

05-02-2005

ció, que tendrà vigència a partir de la publicació d'aquest edicte en el B.O.I.B.:
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obertura d'establiments, s'aprova la següent variació:
L'art. 6.è) queda redactat amb els següents termes:
1.Les tarifes d'aquesta llicència d'obertura i funcionament és satisfaran per una única vegada i seran equivalents al 2,3 % del pressupost d'execució material
del projecte d'instal.lació.
2.Tractant-se d'empreses de transport es prendrà per base de gravamen la mateixa establerta a l'apartat anterior, sense que la taxa pugui ser inferior a l'import
del 50 per 100 del lloguer anual.
3.Quan es tracti d'Agències, delegacions d'empreses no radicades a la localitat l'import del dret o taxa serà equivalent al 75 per 100 del lloguer anual del local.
4.Als canvis de titularitat, l'import dels drets serà del 10 % de l'import de la llicència d'obertura.
5.La llicència d'instal.lació relativa a les activitats d'espectacles públics es graduarà segons la següent tarifa:
Concepte
Cinemes
Sales de ball
Sales de varietats, cafès, concerts
music-halls i similars
Places de toros, sales de boxa,
Lluita
Circs

Euros
90,15
60,10
48,08
60,01
60,10

Si l'espectacle fora per breu temporada, els drets establerts al paràgraf anterior es reduiran proporcionalment als mesos en que realment estigui en funcionament.
Quotes individualitzades referides a màquines d'atzar que donin premi en metàl.lic:
Concepte
Euros
-Sales de joc amb màquines d'atzar
que donin premi en metàl.lic, per
cada màquina d'atzar instal.lada
90,15
-Màquines d'atzar que donin premi
en metàl.lic situades a altres
establiments, a més de la quota
corresponent a l'establiment de que
es tracti, per cada màquina d'atzar
instal.lada
90,15
Disposició final
La present modificació entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el B.O.I.B., i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
El que es fa públic per al general coneixament i als efectes oportuns, significant-se que, contra l'esmentat acord d'aprovació definitiva de modificació de l'esmentada ordenança fiscal els interessats podran interposar recurs contenciòs administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest edicte i de conformitat amb el que estableix l'art. 19.1 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals.
Santa Eugènia a 20 de gener de 2005
El Batle, Sgt.: Mateu Crespí Perelló

—o—

Ajuntament de Selva
Num. 1551
Per la Comissió de Govern celebrada el dia 21 de gener del corrent exercici, s’aprova el padró següent:
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, corresponent a l’exercici 2005, el qual estarà exposat al públic a l’Oficina de Gestió de Tributs de l’Ajuntament al
llarg de quinze dies; durant aquest termini qualsevol persona interessada el podrà examinar i presentar les reclamacions que trobi convenients.
Selva, a 31 de gener de 2005 El Batle Signat, Joan Roger Seguí

—o—

Ajuntament de Maó
Num. 1598
AMADA CLAR MERCADAL, Tresorera Acctal. De l'Excm. Ajuntament de Maó, FA SABER:
Que no s'han pogut notificar els dèbits pels conceptes i imports que a continuació es relacionen i per tant, es procedeix a fer-ho mitjançant el present edicte
, segons el que disposa l'article 112, apartats 1 i 2 de la Llei General Tributària.
ANY
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

CPTE
I.A.E.
SANCIONS DE TRÀFIC
I.V.T.M.
PLUSVÀLUES
SANCIONS DE TRÀFIC
MULTES ORDENANCES
MULTES ORDENANCES
PLUSVÀLUES
SANCIONS DE TRÀFIC
SANCIONS DE TRÀFIC

REBUT
0000157
0004728
0403993
0001006
0003859
0000075
0000111
0000837
0006881
0006882

NIF
B07791957
41484512X
52666897W
B96999925
77588809B
X01462221L
X01462221L
30425090T
43455880W
43455880W

NOM
ADMN GESTION Y CONTROL EDIF EN R C
ALCINA MERCADAL JUANA
ARAUJO FERNANDEZ JOSE MANUEL
ARENISTAL INVERSIONES SL
AZAHAR JIMENEZ ROMERO
BASSIROU NIANG
BASSIROU NIANG
BENAVIDES RAMIREZ FRANCISCO
BORECHE ALBIOL EUJENI
BORECHE ALBIOL EUJENI

PPAL
642,90
24,00
54,89
78,79
24,00
60,00
60,00
147,81
60,00
48,00

