BOIB

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 4470
Notificació de resolucions de reconeixement del dret a una pensió no contributiva de jubilació o invalidesa
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions de la directora general de Família, Benestar Social
i Atenció a Persones en Situació Especial, per delegació de competència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social, de reconeixement del dret a una
pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de
recepció, en aplicació de 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, es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:
— Que s’ha dictat una resolució per la qual es reconeix el dret a la pensió
no contributiva de jubilació o invalidesa que varen sol·licitar.
Contra aquesta resolució, podeu interposar una reclamació prèvia a la via
de la jurisdicció laboral davant aquesta direcció general, en el termini dels trenta dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, de conformitat
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora
de la jurisdicció social (BOE d’11 d’octubre).
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); al carrer Pou Fondo, 17, de
Manacor (Mallorca); a l’avinguda del Raiguer, 95, d’Inca (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i
Lasierra, 47, d’Eivissa (Eivissa), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120 /2011)

Annex

07/000055-I/12
07/000048-J/12

Interessat/ada
Adrover Ribot Antonio
37334756Y
Ferrer Llabres Antonio
43051519G
Jimeno Huerta Adelaida
19489137H
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Apartat 2 de l’annex: les persones d’aquest apartat estan obligades a reintegrar aquest deute per cobrament indegut, generat durant el període que indica
la resolució (article 45 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny). El reintegrament s’ha
de fer mitjançant ingrés al compte de Recursos Diversos Provincials, de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, a través de l’entitat Caja Madrid. Si
en el termini de trenta dies no s’ha ingressat l’import del deute, es trametrà l’expedient a la Tresoreria General de la Seguretat Social per iniciar el procediment
de recaptació.
Contra aquesta resolució es pot interposar una reclamació prèvia a la via
de la jurisdicció laboral davant la directora general de Família, Benestar Social
i Atenció a Persones en Situació Especial, en els trenta dies següents a la data
de publicació d’aquesta notificació, d’acord conformitat amb el que disposa
l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció
social (BOE d’11 d’octubre).
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull,
42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i Lasierra, 47, d’Eivissa
(Eivissa), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 05 de març de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120/2011)

Annex
Apartat 1. Relació de persones sense deute

Palma, 05 de març de 2012

Expedient
07/000088-I/12

10-03-2012

Num. 37

Expedient
07/000086-J/08

Representant
———————

Data de resolució
26/01/2012

Apartat 2. Relació de persones amb deute per cobrament indegut, amb
reintegrament mitjançant ingrés al compte de Recursos Diversos Provincials, de
la Tresoreria General de la Seguretat Social
Expedient

Interessat/ada

07/0000112-J/10

Ahmed Ahbiss
———————X1327331R
Rodriguez Dopazo ———————Borja 43172909T
Marti Rossello
———————41309121V

Representant
——————-

Data de la resolució
10/02/2012

——————

30/01/2012

07/0000344-I/06

——————

24/01/2012

07/0000305-J/09

—o—

Interessat/ada
Torres Mari Vicente
41406803H

Representant

Data de
Resolució
26/01/2012

Import
deute
-1124,91€

06/02/2012

-1594,52€

17/01/2012

-1810.07€

—o—

Num. 4471
Notificació de resolucions d’extinció del dret a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa

Num. 4472
Notificació de resolucions de suspensió del pagament de la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa

Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions de la directora general de Família, Benestar Social
i Atenció a Persones en Situació Especial (per delegació de competència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social) d’extinció del dret a la pensió no
contributiva de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de recepció, en
aplicació de 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, es
notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:

Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions de la directora general de Família, Benestar Social
i Atenció a Persones en Situació Especial (per delegació de competència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social) de suspensió del pagament de la
pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de
recepció, en aplicació de 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, es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:

— Que s’ha dictat una resolució per la qual s’extingeix el dret a la pensió
no contributiva de jubilació o invalidesa que tenen reconeguda, pels motius que
indica la resolució.

— Que s’ha dictat una resolució per la qual se suspèn el pagament de la
pensió no contributiva de jubilació o invalidesa que tenen reconeguda, pels
motius que indica la resolució.

Apartat 1 de l’annex: Persones sense deute
— Que, a més, a les persones a qui s’indica un import en concepte de
deute, els notific el següent:

Contra aquesta resolució, podeu interposar una reclamació prèvia a la via
de la jurisdicció laboral davant aquesta direcció general, en el termini dels trenta dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, de conformitat
amb el que disposa l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora

34

BOIB

Num. 37

de la jurisdicció social (BOE d’11 d’octubre).
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); al carrer Pou Fondo, 17, de
Manacor (Mallorca); a l’avinguda del Raiguer, 95, d’Inca (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i
Lasierra, 47, d’Eivissa (Eivissa), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 05 de març de 2012

10-03-2012

Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); al carrer Pou Fondo, 17, de
Manacor (Mallorca); a l’avinguda del Raiguer, 95, d’Inca (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o al carrer del Bisbe Abad i
Lasierra, 47, d’Eivissa (Eivissa), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 05 de març de 2012
La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120 /2011)

La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120 /2011)

Annex
Expedient

Interessat/ada

Representant

07/0000720-I/04

Alonso Aquino Ida Margarita
43212197G
Amengual Ruibal Elena
41438708E
Arraez Montilla Rafael Emilio
43154111Q
Azpelicueta Criado M. Del Carmen
43088789T
Balde Ligue
X2546566Y
Diaz Pazos Ines
41364962Z
Hilario Torres Oscar
41740750M
Molinero Hueso Gema
24139370L
Pujol Puigserver A. Jose
43115206G
Rodriguez Lindelauf Jacoba
43076992Q
Sanso Roig Antonia
42951288F
Sastre Garau M. Catalina
43028494W
Villalonga Orfila M. Mercedes
43065322F

Data de la
resolució

Annex
Expedient

Interessat/ada

Representant

Data de la
resolució

07/000671-I/11

Amador Cortes Juan Miguel
18235370G

—————-

18/01/2012

—o—
07/0001021-I/95
07/0001076-I/97
07/0000207-I/98
07/0000083-I/11
07/0000251-J/01
07/0000494-I/95
07/0000254-I/03
07/0000393-I/00
07/0000486-I/01
07/0000533-I/94
07/0000863-I/95
07/0000282-I/10

————-

24/01/2012

————-

02/02/2012

————-

09/02/2012

————-

01/02/2012

————-

31/01/2012

————

26/01/2012

————

31/01/2012

————

01/02/2012

———-

01/02/2012

———-

09/02/2012

———-

02/02/2012

———-

09/01/2012

———-

31/01/2012

—o—
Num. 4473
Notificació de resolucions de desestimació de reclamacions prèvies a la via jurisdiccional social sobre pensions no contributives
de jubilació o invalidesa
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions de la directora general de Família, Benestar Social
i Atenció a Persones en Situació Especial (per delegació de competència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social) de desestimació de reclamacions
prèvies a la via jurisdiccional social sobre pensions no contributives de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de recepció, en aplicació de 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, es notifica a les persones
que figuren en l’annex el següent:
— Que s’ha dictat una resolució per la qual se desestima la reclamació
prèvia a la via jurisdiccional social que varen presentar sobre la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa que ja tenien reconeguda.

Num. 4474
Notificació de requeriments de documentació complementària a
una revisió d’ofici relativa a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diversos requeriments de la Direcció General de Família, Benestar
Social i Atenció a Persones en Situació Especial de documentació complementària a una revisió d’ofici relativa a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, trameses amb justificant de recepció, en aplicació de 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, es notifica a les persones que figuren en l’annex el següent:
— Que, en relació amb una revisió d’ofici de la pensió no contributiva que
tenen reconeguda, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/1994,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, han d’esmenar les deficiències o han d’aportar els documents que s’indiquen en els requeriments.
A aquest efecte, aquestes persones disposen d’un termini de deu dies
hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta notificació per
esmenar les deficiències o aportar els documents que s’indiquen en els requeriments.
Una vegada transcorregut el termini de deu dies sense que s’hagin esmenat aquestes deficiències o s’hagi aportat la documentació requerida, se suspendrà cautelarment el pagament de la pensió, i transcorreguts tres mesos es dictarà una resolució mitjançant la qual s’extingirà, de conformitat amb el que estableixen els articles 16 i 25 del Reial decret 357/1991, de 15 de març, i l’article
92 de l’esmentada Llei 30/1992.
Per conèixer el contingut íntegre de l’acte i la documentació requerida, les
persones interessades o els seus representants legals poden comparèixer a les
dependències de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a
Persones en Situació Especial de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, situades a l’avinguda d’Alemanya, 6, dreta, de Palma (Mallorca); al
carrer Pou Fondo, 17, de Manacor (Mallorca); a l’avinguda del Raiguer, 95,
d’Inca (Mallorca); a l’avinguda de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o al
carrer del Bisbe Abad i Lasierra, 47, d’Eivissa (Eivissa), en horari de 9 a 14
hores, de dilluns a divendres.
Palma, 05 de març de 2012

Contra aquesta resolució es pot interposar una demanda davant el Jutjat
Social, en el termini dels trenta dies següents a la data de publicació d’aquesta
notificació, d’acord amb l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre reguladora de la jurisdicció social (BOE d’11 d’octubre).

La directora general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en
Situació Especial
Margarita Ferrando Barceló

Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de la
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