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Expedient
07/0000444-I/05

Interessat/ada
Marcet Escude, Jose

10-04-2012

Num. 51

DNI
Data de la resolució
37666893T
03-01-2012

—o—
Num. 6326
Notificació de resolucions d’extinció 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) 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:
— 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.
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.
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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, 27 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
Expedient
07/0000099-J/09

Interessat/ada
Antonio Costa, Rita

DNI
41417741P

Data del requeriment
22-02-2012

—o—
Num. 6328
Notificació de requeriments en tràmit inicial de documentació
relativa a l’expedient de la pensió no contributiva de jubilació o
invalidesa

Palma, 27 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
Expedient
07/0001076-I/97
07/0000356-J/11
07/0000075-J/09

Interessat/ada
Arraez Montilla, Rafael Emilio
Calafell Gelabert, Juana
Lara Lopez, Antonio

DNI
Data de la resolució
43154111Q
29-02-2012
42970253C
17-02-2012
23560799J
21-02-2012

—o—

Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diversos requeriments en tràmit inicial de la Direcció General de
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, de documentació relativa a l’expedient 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, en relació amb la sol·licitud sobre una pensió no contributiva de
jubilació o invalidesa que varen presentar, d’acord amb el que estableix el Reial
decret legislatiu l/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.

Num. 6327
Notificació de requeriments de documentació complementària a
la declaració anual relativa a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa

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 presentar els documents que s’indiquen en els requeriments.

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 la declaració anual 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:

Una vegada transcorregut el termini de deu dies sense que s’hagin esmenat aquestes deficiències o s’hagi aportat la documentació requerida, es dictarà
una resolució per la qual es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, de
conformitat amb l’article 71 de l’esmentada Llei 30/1992.

— Que, en relació amb la declaració anual de la pensió no contributiva
que tenen reconeguda, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu
l/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

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, 27 de març de 2012
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Num. 51

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
07/0000123-I/12
07/0000121-I/12
07/0000374-J/11
07/0000013-J/12
07/0000042-J/12
07/0000137-I/12
07/0000628-J/11
07/0000122-I/12
07/0000643-J/11

Interessat/ada
Balanga Gacita, Margie
Banegas Abellan, Adrian
Dieter Czemerys, Heinz
Dominguez Lorente, Juana Evarista
Exposito Zambruno, Roberto
Fernandez Navarro, Ramon
Fiore, Hilda Ana
Martinez Jimenez, Carmen
Reyes Nuñez, Rosa Mercedes

DNI
Data del requeriment
05445156K
27-02-2012
43235386D
27-02-2012
X19070784Y 17-02-2012
43474543N
24-02-2012
27855163R
07-03-2012
43202029W 06-03-2012
X3299580T 28-02-2012
24249754A
27-02-2012
41615364S
22-02-2012

—o—
Num. 6329
Notificació de requeriments en tràmit de reclamació de documentació relativa a l’expedient de la pensió no contributiva de
jubilació o invalidesa
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diversos requeriments en tràmit de reclamació de la Direcció General
de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, de documentació relativa a l’expedient 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, en relació amb la reclamació sobre una pensió no contributiva de
jubilació o discapacitat que varen presentar, d’acord amb el que estableix el
Reial decret legislatiu l/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 presentar 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, es podrà
declarar que han perdut el dret a seguir amb el tràmit corresponent, de conformitat amb l’article 76.3 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, 30 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)

—o—

Num. 6330
Notificació de requeriments de documentació relativa a expedients sobre la situació de dependència i del dret a les prestacions
del sistema
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 relativa a
expedients sobre la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema, 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 l’expedient sobre la situació de dependència i del
dret a les prestacions del sistema que figura en l’annex, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15 de
desembre), han d’esmenar les deficiències o han d’aportar els documents preceptius per resoldre que s’indiquen en el requeriment.
A aquest efecte, les persones interessades 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 indiquen en els requeriments.
Una vegada finalitzat el termini de deu dies sense que s’hagin esmenat
aquestes deficiències o s’hagi aportat la documentació requerida, es considerarà paralitzat l’expedient i, transcorreguts tres mesos, es dictarà una resolució per
la qual es declararà la caducitat del procediment i l’arxivament de l’expedient,
de conformitat amb el que estableix 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, 27 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
Expedient
1450510/2009-09
4721338/2011-00
1450510/2009-09

Interessat/ada
Angulo Gomez, Maria
Cardona Ribas, Maria
Mauricio Formoso Jose L.

DNI
04507912G
41416235C
35866328J

Data del requeriment
08-03-2012
03-02-2012
09-02-2012

—o—
Num. 6331
Notificació de resolucions relatives al reconeixement de la situació de dependència
Una vegada que el servei de Correus ha tornat les notificacions individuals de diverses resolucions relatives a la sol·licitud del reconeixement de la
situació de dependència, 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 sol·licitud del reconeixement
de la situació de dependència.

Annex
Expedient Interessat/ada
DNI
07/0000272-J/10
El Hamdi, Ahmed

10-04-2012

Data del requeriment
X3068555X
23-02-2012

Contra la resolució esmentada —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

