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3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ I ENERGIA

Núm. 19187
Ordre del conseller d’Innovació i Energia, de 30 d’agost de 2002,
per la qual s’ofereixen ajudes per promoure actuacions de recerca
i desenvolupament tecnològic que duguin a terme els mecanismes
de participació inclosos en el I Pla de recerca i desenvolupament
tecnològic de les Illes Balears (2001-2004) i en el Pla d’innovació
(2001-2004).

La Llei 7/1997, de 20 de novembre, de recerca i desenvolupament tecnològic
té per objecte fomentar la recerca científica, la innovació tecnològica, la
normalització i l’homologació necessàries per incrementar el coneixement científic
de la realitat sobre i des de les Illes Balears, i crea el I Pla de recerca i
desenvolupament tecnològic de les Illes Balears per dur a terme accions
encaminades a complir aquests objectius.

El I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears 2001-
2004 es va aprovar per Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2001.

Aquest pla preveu diverses modalitats d’actuació, enteses com a mecanismes
de participació, que tracten de promoure activitats molt diverses que solen ser
comunes en els distints programes i d’accedir al finançament corresponent.

Els mecanismes prevists en el I Pla es poden agrupar en les categories
següents: promoció de la recerca i el desenvolupament, creació d’infraestructura
cientificotècnica, potenciació de recursos humans, dinamització i increment de la
relació dels actors de l’entorn científic i difusió de la cultura científica.

El I Pla d’innovació de les Illes Balears 2001-2004 es va aprovar per Acord
del Consell de Govern de 5 de juliol de 2002.

En aquest context, la Conselleria d’Innovació i Energia considera que donar
suport a actuacions que desenvolupin aquests mecanismes és una estratègia
apropiada per oferir als actors del Sistema d’Innovació de les Illes Balears un marc
de participació adient.

L’Ordre de la consellera d’Innovació i Energia de 2 de febrer de 2001 regula
el règim de concessió de subvencions.

En els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2002, s’hi ha previst una quantitat màxima de 300.000 euros, a càrrec del
capítol 4, programa 541A01, per promoure actuacions de recerca i desenvolupament
tecnològic.

A l’empara d’aquesta ordre, d’acord amb el que estableixen la Llei de la
recerca i el desenvolupament tecnològic i el I Pla de recerca i desenvolupament
tecnològic de les Illes Balears, i atesa la disponibilitat pressupostària per al 2002,
la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la
Conselleria d’Innovació i Energia ofereix ajudes per promoure actuacions incloses
en el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic i en el I Pla d’innovació de les
Illes Balears (2001-2004). Per tot això, dict la següent

ORDRE

Article 1. Objecte
Fomentar la qualitat cientificotècnica de la recerca de les Illes Balears i

incrementar la participació, la competitivitat i la capacitat dels recursos humans
del Sistema d’Innovació de les Illes Balears mitjançant la concessió d’ajuts per
promoure actuacions que contribueixin al desenvolupament dels mecanismes
operatius del I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic i del I Pla d’innovació
de les Illes Balears.

Article 2. Conceptes susceptibles d’ajuda
2.1. Cal donar suport a les accions d’especial urgència i d’interès

cientificotècnic que, per la temàtica, l’excepcionalitat i l’oportunitat, poden
contribuir a cobrir els objectius científics del I Pla de recerca i desenvolupament
tecnològic i del I Pla d’innovació de les Illes Balears i a desenvolupar els
mecanismes de participació prevists en els plans esmentats.

2.2. Poden ser objecte de les ajudes les actuacions que s’especifiquen
a continuació, d’acord amb les directrius definides en els programes mobilitzadors
i temàtics del Pla:

a) Suport al funcionament, la constitució i la consolidació de grups
interdisciplinaris (apartat 2.5.1.2).

b) Finançament d’agendes (apartat 2.5.4.1).
c) Establiment i funcionament de xarxes (apartat 2.5.4.2).
d) Suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i

resultats d’R+D (apartat 2.5.4.3).
e) Suport a estructures d’interfície (apartat 2.5.4.4).
f)Altres actuacions que, a iniciativa de la Direcció General d’R+D+I,

contribueixin a executar els programes (estructurals, mobilitzadors i temàtics) del
I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.

g) Actuacions previstes en el I Pla d’innovació.

2.3. Els apartats indicats anteriorment es poden consultar en el capítol
2, «Estructura i continguts del Pla», subcapítol 2.5, «Mecanismes de participació»
del I Pla de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears.
Aquest pla està a disposició de les persones interessades en l’adreça d’Internet
especificada en el punt 4.1 d’aquesta ordre.

Article 3. Sol·licitants i beneficiaris
3.1. Poden presentar-hi propostes les persones físiques amb capacitat

investigadora integrades en la plantilla de les entitats mencionades en el punt 3.2.
3.2. Poden ser beneficiaris de les ajudes els centres públics d’R+D, les

entitats privades amb unitats d’R+D o innovadores i altres entitats sense ànim de
lucre, els centres tecnològics i les unitats d’interfície que superin el procés
d’avaluació i de selecció, sempre que la seva sol·licitud es trobi dins els crèdits
pressupostaris.

Article 4. Formalització i presentació de les sol·licituds
4.1. Les sol·licituds s’han de formalitzar en l’imprès que figura com

a annex I d’aquesta ordre i que també està a disposició de les persones interessades
a través d’Internet a l’adreça següent: , que correspon a la Direcció General
d’R+D+I de la Conselleria d’Innovació i Energia.

4.2. Les sol·licituds, adreçades al director general d’R+D+I, s’han de
presentar en el Registre de la Conselleria d’Innovació i Energia (carrer de Sant
Pere, 7, 07012 Palma), per correu certificat o per algun dels procediments que
preveu la legislació vigent.

4.3. Els sol·licitants han de presentar per duplicat els documents
següents:

a) Sol·licitud de l’ajuda (imprès normalitzat).
b) DNI, NIF o targeta d’identificació fiscal del sol·licitant i dels seus

representants legals.
c) Resum del curriculum vitae del responsable de l’acció.
d) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i

les subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o
privada, relacionada amb la sol·licitud presentada.

e) Memòria explicativa de l’activitat que s’ha de realitzar, dels
objectius i dels mitjans humans i materials necessaris per executar-la.

f)Pressupost de l’activitat, ingressos detallats i despeses previstes,
antecedents i descripció de la inversió.

g) Entitats privades i entitats privades sense finalitat de lucre:
- Documentació que acredita la constitució i el registre de l’entitat i del seu

NIF.
- Document (nomenament, poders, etc.) que acrediti les facultats atorgades

al representant de l’entitat i el seu DNI.
h) En el cas de les ajudes per donar suport al funcionament, la

constitució i la consolidació de grups interdisciplinaris, per finançar agendes i per
establir i posar en funcionament xarxes, a més de la documentació anterior s’ha
d’adjuntar la declaració de conformitat de cada participant en la realització de les
actuacions i el seu currículum.

i)Si la subvenció se sol·licita per fer activitats inversores, la Conselleria pot
exigir la documentació que consideri necessària per assegurar la bona finalitat de
l’ajuda.

4.4. En el cas que es presentin sol·licituds que no s’hagin emplenat en
els impresos normalitzats o que no estiguin degudament acompanyades de tota la
documentació relacionada en els apartats anteriors, es requerirà a la persona
interessada que en el termini de 10 dies presenti els documents que falten i, si no
ho fa, s’entendrà desestimada la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha
de dictar segons el que preveu l’article 42 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.5. El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes
comença l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i fins al dia 30 de novembre de 2002.

Article 5.  Durada i quantia de les ajudes
5.1. La durada de les accions ha de ser inferior a un any.
5.2. Les ajudes concedides a l’empara d’aquesta ordre es lliuraran a

favor de l’entitat a la qual estigui adscrit l’investigador sol·licitant.
5.3. Les ajudes previstes en aquesta convocatòria poden finançar

totalment o parcialment el pressupost presentat i la quantia s’ha d’establir en cada
cas d’acord amb els criteris d’avaluació i de les disponibilitats pressupostàries.

5.4. Les ajudes concedides són compatibles amb altres ajudes i
subvencions, independentment de la seva naturalesa i de l’entitat que les concedeixi,
sempre que conjuntament no superin el cost total de l’acció.

Article 6. Pagament de les ajudes
6.1. Per fer front a aquestes subvencions, la Direcció General reserva

la quantitat de 300.000 euros a càrrec de les partides pressupostàries i amb la
distribució que s’indica a continuació;
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— 100.000 euros a càrrec de la partida 22401 541A01 44100 corresponent al 2002
— 50.000 euros a càrrec de la partida 22401 541A01 41000 corresponent al 2002
— 50.000 euros a càrrec de la partida 22401 541A01 40100 corresponent al 2002
— 50.000 euros a càrrec de la partida 22401 541A01 48000 corresponent al 2002
— 50.000 euros a càrrec de la partida 22401 541A01 47000 corresponent al 2002

6.2. D’acord amb la Instrucció 3/2001 de la Intervenció General de la
CAIB i de la Direcció General de Pressuposts sobre el procediment que cal seguir
per complir el que disposa l’article 12 de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de
pressuposts i atès que aquesta subvenció s’imputa a més d’una partida
pressupostària, l’assignació és vinculant per l’import total i no per cada partida.

6.3. Ateses la natura i la finalitat d’aquesta convocatòria, i una vegada
concedida l’ajuda, se’n tramitarà el pagament anticipat del 100 per 100.

6.4. La Conselleria d’Innovació i Energia o alguna de les seves entitats
autònomes i empreses públiques, les corporacions de dret públic i les fundacions
que estiguin sota el protectorat de la Conselleria, d’acord amb l’article 38 del
Decret 77/2001, poden dur a terme directament el lliurament i la distribució dels
fons de les subvencions que regula aquesta ordre.

6.5. En el cas d’entitats privades, la quantia dels ajuts a fons perdut es
calcula fins al 25% del valor del projecte, si bé aquest màxim es pot incrementar
segons la fase entre activitat precompetitiva o recerca industrial en què es trobi
l’acció, si es tracta d’una PIME, si implica la col·laboració amb un centre públic
de recerca, si garanteix la difusió dels resultats, si s’ubica en una zona objectiu 2
i si estableix col·laboració entre empreses de diferents estats. En cap cas la suma
dels increments pot superar el 75% del valor.

6.6. Les subvencions atorgades són compatibles amb altres ajuts
públics sempre que es respectin els límits màxims autoritzats per la Unió Europea.

Article 7 . Selecció de les propostes i resolució de la convocatòria
7.1. D’acord amb la naturalesa de la sol·licitud, es pot fer una

avaluació externa a través d’un organisme o d’un sistema avaluador independent
de tipus científic o tecnològic.

7.2. Les propostes s’han d’avaluar d’acord amb els criteris següents:
a) Característiques de l’acció sol·licitada que en facin difícil el finançament

mitjançant altres convocatòries.
b) La qualitat cientificotècnica i la viabilitat de la proposta.
c) L’adequació dels recursos financers prevists en els objectius que es

proposen.
d) El fet que les accions comptin amb cofinançament es valora positivament.
e) Interès, rellevància i oportunitat de la proposta.
f) Impacte previsible de les activitats proposades.
g) Que s’ajustin a les prioritats i característiques dels programes mobilitzadors

i temàtics del I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears
(2001-2004).

h) En el cas de les ajudes per donar suport al funcionament, la constitució
i la consolidació de grups interdisciplinaris, per finançar agendes i per establir i
posar en funcionament xarxes, a més del que s’ha especificat anteriorment,
s’avalua el currículum dels investigadors, dels coordinadors o dels responsables
involucrats, la participació d’un nombre significatiu d’investigadors i la intensitat
del caràcter de col·laboració dels participants.

7.3. D’acord amb els mecanismes i els criteris establerts per la
Comissió Interna, es farà la selecció de les propostes. Aquesta comissió estarà
formada pel director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació;
el director general d’Energia; el director general de Tecnologia i Comunicació; el
cap de servei d’Innovació, i la cap de servei de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic

Aquesta comissió pot demanar l’opinió dels experts que consideri oportuns.
7.3. D’acord amb el que preveuen el Decret 77/2001, d’1 de juny

(BOIB núm. 70 de 12 de juny de 2001), i el Decret 78/1989, de 31 de juliol,
l’alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió pot
donar lloc a modificar l’acte de concessió de la subvenció.

7.4. Les ajudes regulades en aquesta resolució s’han de concedir
d’acord amb els principis de publicitat, de concurrència i d’objectivitat, a càrrec
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i han
d’estar supeditades a l’existència de crèdit adequat i suficient.

7.5. Es delega en el director general d’R+D+I l’exercici i la competència
per dictar les resolucions de concessió o denegació de les sol·licituds derivades
d’aquesta convocatòria.

7.6. El termini de la resolució no ha de ser superior a sis mesos,
comptadors des de la data de presentació de sol·licituds.

7.7. La concessió de les ajudes s’ha de notificar directament a les
persones interessades.

7.8. La resolució que es dicti exhaureix la via administrativa i, en
contra, s’hi pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició en el
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord
amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú; o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administra-

tiva del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen l’article 10,1 j de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos, comptadors des de la publicació de la
Resolució.

Article 8 . Seguiment de les accions i dels compromisos dels beneficiaris
8.1. L’investigador sol·licitant ha de declarar-hi la conformitat en un

termini de 15 dies a partir de la notificació.
8.2. El seguiment de les ajudes concedides és competència de la

Direcció General d’R+D+I, que n’ha d’establir els procediments adequats.
8.3. És obligació del responsable de l’acció comunicar a la Conselleria

d’Innovació i Energia, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització
de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

8.4. En la resta de casos, en un termini màxim de tres mesos des de la
data d’acabament de l’acció, cal trametre a la Direcció General d’R+D+I una
memòria detallada d’assoliment dels objectius proposats en la sol·licitud.

8.5. Junt amb la memòria, s’han de presentar els certificats de la
gerència o del servei de comptabilitat del centre, en què s’han d’especificar les
despeses realitzades, i també, si escau, una fotocòpia del reintegrament al tresor
públic dels fons no emprats en el cas d’organismes subjectes a la jurisdicció del
Tribunal de Comptes.

En el cas d’entitats no subjectes a aquesta jurisdicció, s’han de presentar els
justificants originals de les depeses realitzades i també el document original que
acrediti el reintegrament al tresor públic dels fons no utilitzats.

8.6. En el cas de concedir-se aquesta ajuda, és obligació del respon-
sable fer constar la imatge corporativa de la Direcció General d’R+D+I a les
publicacions que puguin sorgir d’aquesta tasca i als elements de difusió, en la
forma que indiqui la Conselleria d’Innovació i Energia.

8.7. El fet que els beneficiaris acceptin l’ajuda implica el compliment
de les regles fixades en aquesta convocatòria i dels requisits que s’hi estableixen,
d’acord amb l’Ordre de la consellera d’Innovació i Energia, de 2 de febrer de 2001,
per la qual s’estableix el règim de concessió de subvencions; el Decret 77/2001,
i altres normes que hi siguin aplicables.

8.8. Les entitats beneficiàries estan obligades a permetre la inspecció
i les comprovacions necessàries pel que fa a la destinació i l’aplicació de les ajudes
concedides i queden sotmeses al control i la verificació de la Intervenció General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la fiscalització del Tribunal de
Comptes o d’altres òrgans competents.

8.9. En el cas que es produeixi la renúncia a l’ajuda atorgada, s’ha de
presentar per escrit a la Direcció General d’R+D+I. Si la renúncia és posterior al
pagament de l’ajuda, el beneficiari l’ha de reintegrar a la Tresoreria de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en el termini de quinze dies i ha d’aportar
una còpia del document acreditatiu del reintegrament a la Direcció General
d’R+D+I.

8.10. Incomplir les normes d’aquesta convocatòria; ocultar dades,
falsejar-ne o donar-ne d’inexactes; no dur a terme l’activitat o no justificar-la
poden implicar modificar l’ajuda concedida i haver de reintegrar l’import més els
interessos de demora.

Disposició final
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Conseller d’Innovació i Energia
Príam Villalonga i Cerdà

Palma, 30 d’agost de 2002

ANNEX I

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovavió

SOL·LICITUD D’AJUDES PER A AJUDES DEL DESENVOLUPAMENT
DE MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

Entitat:______________________________________ NIF:__________

Departament:________________________________________________

Nom del Grup (grup/àrea/unitat de …): ___________________________
___________________________________________________________

Investigador responsable:________________________ NIF:___________
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Adreça:_____________________________________________________

Població:_____________________________________ C P:__________

Telèfon:________________________Fax:________________________

E-mail:____________________________________________________

Categoria professional:________________________________________

Àrea de coneixement:________________________________________

Com a investigador responsable de la sol·licitud d’ajuda per a actuacions
que desenvolupin els mecanismes de participació inclosos en el I Pla de Recerca
i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears i en el I Pla d’Innovació (ordre
del conseller d’Innovació i Energia de dia_______, BOIB núm.       ) declar:

Que són certes i completes totes les dades de la present sol·licitud, així com
la documentació annexa.

Que me compromet, si obtenc l’ajuda; a complir la totalitat de les condicions
que s’especifiquen a l’oferta.

A                                        a         de                           de 2002

L’investigador responsable El representat legal

Signat ___________________ Signat _______

Hble. Sr. Conseller d’Innovació i Energia.

— o —-

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

Núm. 19232
Acta de la comissió de selecció per avaluar les instàncies per
accedir a les beques de formació en pràctiques convocades per
resolució de l’Hble. Sr. conseller de Presidència de dia 26 d’agost
de 2002.

ACTA D’AVALUACIÓ DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2002.

La comissió de selecció per avaluar les instàncies per accedir a les beques
de formació en pràctiques, d’acord amb l’article 7 de la Resolució del conseller
de Presidència de 26 d’agost de 2002, acorda fer públic el llistat de sol·licitants
admesos i la puntuació final obtinguda per cadascun.

PUNT.
SOL·LICITANT DEPARTAMENT FINAL

Tomàs Suau Mayol Direcció Rel. Institucionals
     (Llei 46/1977) 7.46

Antònia M. Caldés Salas ID 4.93
Bartomeu D. Mascaró
     Buades ID 4.84
Ignasi Furió Terrassa ID 4.14
Bernat Vidal Arbona Direcció Rel. Institucionals

     (AVD) 10.62
Magdalena Grimalt Morey ID 7.17
Bernat Vidal Arbona Direcció Gral. Rel. Europees i Medit.7.12
Magdalena Grimalt Morey ID 4.17

Per tant, la comissió de selecció, vista la puntuació obtinguda per cada una
de les places, i d’acord amb el que s’estableix al punt 5.4 de la convocatòria acorda:

- Concedir al  Sr. Tomàs Suau Mayol, la beca corresponent a la Direcció
Gral. de Relacions Institucionals (ref. Llei 46/1977).

- Concedir al Sr. Bernat Vidal Arbona,  una de les beques corresponents a
la Direcció General de Relacions Institucionals (ref. AVD).

- Concedir a la Sra. Magdalena Grimalt Morey, una de les beques
corresponents a la Direcció General de Relacions Institucionals (ref. AVD).

La comissió declara deserta la beca corresponent a la Direcció General de
Relacions Europees i per a la Mediterrànea.

D’acord amb el punt 7 de la Resolució, es publicarà aquest acord en els
taulers d’anuncis de la conselleria de Presidència i en el de la Universitat de les
Illes Balears, així com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els aspirants proposats per a la concessió de les beques han de fer acceptació
expressa de les beques atorgades.

Palma, 26 de setembre de 2002.

La comissió de selecció

— o —-

CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS

Núm. 18984
Notificacions de transmissions patrimonials del departament
tributari

De conformitat amb el que disposa l’article 105.6 de la Ley 230/1963, de 28
de desembre, General Tributaria, segons la redacció de l’article 28.u de la Ley 66/
1997, de 30 de desembre, 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

Nº DE EXPEDIENT/N.I.F./SUBJECTE PASSIU IMPORT
euros

MTPA 14100 1995 032063 X2175732R BARRIER BRIGITTA MARIA 4.316’70
MTPA 14100 1997 014576 22859481B CONTRERAS FERNANDEZ LUCAS 311’91
MTPA 14100 1998 061904 44325534A CANALS HALEWIJN ANDRES ALONSO 9.030’04
MTPA 14100 1999 030649 B07888571 HOTELES GRUPO ISLAS PITIUSAS, SL 3.704’50
MTPA 14100 2000 008372 B31596190 DEGUSTACION PIO XII SL 176’34
MTPA 14100 2000 036675 34066491H BECHARA SALIM BECHARA 4.113’66
MTPA 14100 2000 043297 41382284V FLORIT PIRA JUANA 992’28
MTPA 14100 1999 042901 X2859750E HARTZ EMIL 8.217’93
MTPA 14100 1995 029165 42965671S ALZAMORA PERELLO ANTONIO 887’13
MTPA 14100 1999 052474 B07527054 ES BASTIMENTS, SL. 1.758’90
MTPA 14100 2000 042722 41373678J SALVA TRUYOLS MARIANO 179’06
MTPA 14100 2000 057547 76232771F NIETO CABRERA JUAN JOSE 878’15
MTPA 14100 1999 048807 B07715683 NORT 95 SL 7.260’77
MTPA 14100 1999 048809 B07715683 NORT 95 SL 12.347’53
MTPA 14100 2001 008800 43057487S PEREA PAU LUIS 3.167’18
MTPA 14100 1995 025882 42996299F PONS MESQUIDA FRANCISCA 525’59

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 DEU DIES comptats des del següent a aquesta
publicació de la present resolució en el butlletí oficial (B.O.I.B.), de dilluns a
divendres, en horari de 9 a 14 hores, en el Departament Tributari c/ Ca’n Troncosso
1 de Palma, als efectes de notificar-los la liquidació complementària.

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.

Palma de Mallorca,  23  de  setembre  de 2002

EL CAP DE GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIES,
Alberto Roibal Hernández.

— o —-

Núm. 18985
Notificacions de transmissions patrimonials del departament
tributari.

De conformitat amb el que disposa l’article 105.6 de la Ley 230/1963, de 28
de desembre, General Tributaria, segons la redacció de l’article 28.u de la Ley 66/
1997, de 30 de desembre, 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,


