BOIB

Num. 7410
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.
Palma, 12 d’abril 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

Interessat/ada

DNI

07/0000101-I/12
07/0000018-J/12
07/0000065-J/12
07/0000029-J/12
07/0000015-J/12

Cifuentes Lopez, Norma Liliana
Garcia Muñiz, Jose Antonio
Rodriguez Granados, Julieta
Sabater Portell, Cristobal
Soriano- Nazar Massey, Carlos

41748340M
07748941B
43462926X
41259291M
43096731K

24-04-2012

Num. 58

Data de
la resolució
12-03-2012
27-02-2012
13-03-2012
06-03-2012
05-03-2012

—o—
Num. 7411
Notificació de requeriments de documentació complementària a
la declaració anual 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 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:
— 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
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.
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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, 12 d’abril 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
07/0000555-I/09

Interessat/ada
Gelabert Bauza, Margarita

DNI
Data del requeriment
43071887V
15-03-2012

—o—
Num. 7412
Notificació de resolucions de caducitat i arxivament d’expedients
de pensió no contributiva de jubilació o invalidesa (tràmit inicial)
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, 12 d’abril 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
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Expedient

Interessat/ada

07/0000457-J/11

Llabres Campaner, Juana Mª
41381649A
Massanet Carbonell, Martin V.
41387113Q
Rocholl Previale, Rogelio B.
48231368T

07/0000491-I/11
07/0000525-J/11

Num. 58

Representant

Data de
la resolució
13-03-2012

———
Carbonell Amer,
Rosa Maria
———

16-03-2012

l’expedient sobre la situació de dependència i el dret a les prestacions del sistema, d’acord amb el que estableix l’article 76 de la Llei 30/1992, les persones
interessades, en l’exercici dels seus drets com a hereus,disposen d’un termini de
deu dies hàbils comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat aquesta notificació per esmenar les deficiències i realizar el tràmit indispensable que indiquen
els requeriments.

13-03-2012

S’adverteix que transcorregut aquest darrer termini sense haver realitzat el
tràmit, es considerarà paralitzat l’expedient i, transcorreguts tres mesos, es dictarà una resolució per la qual es declararà la caducitat del procediment i s’ordenarà l’arxivament de l’expedient, de conformitat amb el que estableix l’article
92 de la Llei 30/1992.

—o—
Num. 7413
Notificació de requeriments de tràmit relativa a expedients sobre
la situació de dependència i el 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, per realizar un tràmit relatiu a
expedients sobre la situació de dependència i el 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 les sol·licituds de reconeixement de la situació de
dependència derivats dels expedients esmentats, d’acord amb el que estableix
l’article 76 de la Llei 30/1992, 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 i realizar el tràmit indispensable que indiquen els requeriments.

Per conèixer el contingut íntegre de l’acte i del tràmit requerit, les persones interessades, els seus representants legals o hereus 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), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
Palma, 12 d’abril 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

S’adverteix que transcorregut aquest darrer termini sense haver realitzat el
tràmit, es considerarà paralitzat l’expedient i, transcorreguts tres mesos, es dictarà una resolució per la qual es declararà la caducitat del procediment i s’ordenarà l’arxivament de l’expedient, de conformitat amb el que estableix l’article
92 de la Llei 30/1992.

Expedient
246518/2007-09

Per conèixer el contingut íntegre de l’acte i del tràmit requerit, les persones interessades, els seus representants legals o hereus 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), en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

07/347407/2008-91

07/131753/2007-77
07/347840/2008-11

07/133220/2007-88
07/345622/2008-31
07/342068/2008-55
07/132314/2007-82

Palma, 12 d’abril de 2012

07/133443/2007-58

La directora general
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120/2011)

07/152615/2007-43
07/343391/2008-31
07/241168/2007-68

Annex
07/230860/2007-28
Expedient

Interessat/ada

SAAD04-07/781238/2008-29

Prats Ramon, Rita
41420965N
Kuschick, Ulf
X3048615B
Ritzinger Mansfeld, Anna
X0160999E
Moll Carreras, Juan Ángel
41503096X
Fluxà Cañellas, Mercedes
41112719N

SAAD04-07/2477476/2009-58
SAAD04-07/263426/2008-86
SAAD04-07/420615/2008-42
SAAD04-07/1089554/2008-31

24-04-2012

Data del requeriment
d’esmena
28 de febrer de 2012
28 de febrer de 2012

07/083997/2007-80
07/240862/2007-30
07/440607/2008-35

3 de gener de 2012

07/059901/2007-11

13 de març de 2012

07/262276/2008-18

2 de març de 2012

07/152185/2007-53
07/267139/2008-38

—o—
Num. 7414
Notificació de requeriments de tràmit relativa a expedients sobre
la situació de dependència i el dret a les prestacions del sistema

07/111923/2007-87
07/111203/2007-09
07/135729/2007-68
07/343855/2008-36

Quant als requeriments de documentació relativa a expedients sobre la
situació de dependència i el dret a les prestacions del sistema de la Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial,
i 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 possibilitat de reclamar els drets derivats de

07/239152/2007-63
07/062542/2007-15
07/133298/2007-14
07/082528/2007-51

Interessat/ada
Data del requeriment d’esmenes
Ruíz Benítez, Dolores
4 d’abril de 2012
27740664L
Maimó Rigo Catalina
4 d’abril de 2012
41184148A
Ramis Moneny Montserrat
4 d’abril de 2012
41241562D
Marquès Bisquerra Magín
4 d’abril de 2012
41388975S
Ródenas García Manuel
4 d’abril de 2012
41180397R
Sáez Sánchez José
4 d’abril de 2012
41229601P
Rueda Cruz Juan
4 d’abril de 2012
25833348R
Bibiloni Miralles Antonia
4 d’abril de 2012
41126277T
Francisco Tous Catalina
4 d’abril de 2012
41359871Y
Andreu Cardona Antònia
4 d’abril de 2012
41471724X
Briz Acirón Carmen
4 d’abril de 2012
17641746X
Riera Orvay Antònia
4 d’abril de 2012
41406761E
Galmés Adrover Damiana
4 d’abril de 2012
41216777H
Sureda Pascual Joana
4 d’abril de 2012
41227162F
Busquets Cursach Jaime
4 d’abril de 2012
41312283M
Martínez Nalda Carmen
4 d’abril de 2012
14647623G
Font Arduengo Antònia
4 d’abril de 2012
41295371K
García Santos Agustín
4 d’abril de 2012
36534631M
Candela Domènech Emilia
4 d’abril de 2012
21622177S
Fabiano Francine
4 d’abril de 2012
X-1842750J
Vidal Cambralla Francisco
4 d’abril de 2012
04871759Z
Sánchez Rosalén Pilar
4 d’abril de 2012
04410285N
Suau Llull Pedro
4 d’abril de 2012
78175114T
Cardona Gil Isabel
4 d’abril de 2012
41143839J
Alemany González Leonor
4 d’abril de 2012
41101704Z
Camps Orfila Catalina
4 d’abril de 2012
41472801Y
Perelló Carbonell Maria Teres
4 d’abril de 2012
41103480L
Aguilar Castellanos Maria Àngels
4 d’abril de 2012

