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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)
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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
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Sastre Garau M. Catalina
43028494W
Villalonga Orfila M. Mercedes
43065322F
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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

Annex

BOIB
Expedient

Interessat/ada

07/0000559-J/04

Amar Hmidouch Oulad Haij
————X1361615S
Amador Fernández, Maria Antonia ————
73353598C
Belen Lopez Andrea
————X5447828W
Cuero Tejeda Angel
————01398677R
Extremera Rojo, Concepción
————41388619G
Ferrer Gómez Lorena P.
————46956557X
Manzano Amaya Rafael
————43118872J
Rivero de la Camara Raquel
————
43161487D

07/0000501-J/11
07/0000595-I/09
07/0000634-I/10
07/000454-J/11
07/0000337-I/11
07/0000769-I/00
07/0000590-I/01

Representant

Data del
requeriment
13/01/2012

25/01/2012
02/02/2012
26/01/2012
17/01/2012
30/01/2012
13/01/2012

Num. 4475
Notificació de resolucions de desestimació de les sol·licituds de
l’ajut per adquirir productes de primera necessitat, anomenada
Targeta Bàsica (any 2011)
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions 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 les sol·licituds de l’ajut per adquirir productes de primera necessitat, anomenat Targeta
Bàsica (any 2011), 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 declara desestimada la
sol·licitud de l’ajut per adquirir productes de primera necessitat, anomenada
Targeta Bàsica, que van sol·licitar, pels motius que indica la resolució.
Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial en el termini d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta notificació,
d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat
aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució, les persones interessades
o els seus representants legals poden comparèixer a les dependències de
Direccció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial, 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
Margarita Ferrando Barceló
(Per delegació de competències BOIB núm. 120 de 9 d’agost de 2011)
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Interessat/ada
Badiola Mir Jose Antonio
42999376W
Pingarron Marquez Maria Vicenta
02233283Y

—o—

Data de la resolució
02/01/2012
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Num. 4476
Notificació de resolucions de caducitat i arxivament d’expedients
de pensió no contributiva de jubilació o invalidesa (tràmit inicial)

02/02/2012

—o—

Expedient
TB/383/2011

10-03-2012

Num. 37

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 caducitat i arxivament d’expedients de 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 relativa a la pensió no contributiva de
jubilació o invalidesa que varen sol·licitar, per la qual es declara la caducitat de
l’expedient i s’ordena l’arxivament de totes les actuacions pels fets i fonaments
de dret que indica la resolució.
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.
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)
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07/000340-I/11

Bernal Sura Viviana del Pilar
43477634K

———-

Data de la
resolució
27/01/2012

—o—
Num. 4477
Notificació de resolucions de reposició del dret a 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) de reposició 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:
— Que s’ha dictat una resolució per la qual es reposa 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

