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quantia 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:

4 d’abril de 2012
4 d’abril de 2012
4 d’abril de 2012
4 d’abril de 2012

—o—
Num. 7415
Notificació de resolució de caducitat 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 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,
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 dels drets derivats de l’expedient
sobre la situació de dependència i el dret a les prestacions del sistema, d’acord
amb el que estableix els articles 76 i 92 de la Llei 30/1992, es va requerir a les
persones interessades perquè presentassin determinada documentació indispensable, se’ls atorgà un termini de deu dies hàbils per esmenar les deficiències i
aportar els documents que indicaven els requeriments i se’ls advertí que, en cas
contrari, ateses les condiciones previstes, es dictaria una resolució de caducitat.
Per tant, transcorregut aquest termini, s’ha constatat la paralització del
procediment. Finalment, un cop paralitzat i transcorregut el termini legal sense
que s’hagi aportat tota la documentació requerida, s’ha dictat una resolució per
la qual es declara la caducitat del procediment i s’ordena l’arxivament de l’expedient, de conformitat amb el que estableix l’article 92 de la Llei 30/1992.
Per conèixer el contingut íntegre de la resolució esmentada, les persones
interessades, els seus representants legals o els 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.

— Que s’ha dictat una resolució per la qual es confirma el dret i la quantia de la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa que ja tenen reconeguda.
Contra aquesta resolució es pot interposar una reclamació prèvia a la via
de la jurisdicció laboral davant el director general d’Atenció a la Dependència,
en els trenta dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, d’acord
amb el que disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril (BOE núm. 86, d’11 d’abril).
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
07/0000294-J/05
07/0000158-I/12

Interessat/ada
Boned Planells, Antonio
Giner Castro, Manuel

DNI
41424298X
25411606X

Data de la resolució
24-02-2012
12-03-2012

—o—

Palma, 12 d’abril de 2012
La directora general
Margarita Ferrando Barceló
Per delegació de la consellera (BOIB 120/2011)

Annex
Expedient
944836/2008-48
20347/2007-04
1977490/2007-10
393262/2008-51

Persona interessada
Data de la resolució de caducitat
Tomàs Vila, Jerònima
5 de gener de 2012
41251005E
Novo Alamino, Maria Luisa
5 de gener de 2012
41265810S
Rodríguez Recuero, Ernestina
5 de gener de 2012
05750330P
Machado Muñoz, Petra
5 de gener de 2012
75031765S

—o—
Num. 7416
Notificació de resolucions de confirmació del dret i de la quantia
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) de confirmació del dret i de la

Num. 7417
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
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’avin-
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guda 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.

tema, 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:

Palma, 12 d’abril de 2012

— 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.

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
07/0000142-I/11

Interessat/ada
Yaakoub, Zoulikha

DNI
X6559396A

Data de la resolució
07-03-2012

—o—
Num. 7418
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.
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).
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
07/0000026-I/10

Interessat/ada
Salmeron Reolid, Dolores

DNI
43079653D

Data de la resolució
06-03-2012

—o—
Num. 7419
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 sis-

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, 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
3509463/2010-95
2136322/2009-13
454838/2008-74

Interessat/ada
Do Carmo, Helena
Juan Amengual, Gabriel
Lopez Chilleron, Antonia

DNI
Data del requeriment
X3169365B
17-02-2012
43005379W
08-03-2012
05060321E
27-02-2012

—o—
Num. 7420
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.
Apartat 2 de l’annex: a les persones d’aquest apartat, atès que es tracta
d’un deute generat per període coincident entre dues prestacions incompatibles
entre si, el deute els serà descomptat del primer pagament de la pensió que els
abonarà l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
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).

