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- Que, en relació amb 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, una vegada
exhaurit el termini establert per presentar la declaració anual d’ingressos de la
unitat econòmica de convivència de la qual formen part referida a l’any immediatament anterior, després d’haver comprovat que encara no l’han presentada,
se’ls requereix perquè ho facin en el termini màxim de 10 dies comptadors des
de l’endemà que s’hagi publicat aquesta notificació.
- Que incomplir l’obligació de presentar aquesta declaració dóna lloc a la
suspensió del pagament de la pensió que es percep, i si escau, al reintegrament
de les quanties econòmiques percebudes de manera improcedent.

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
SAAD04-07/2524282/2009-41
SAAD04-07/1750437/2009-36

- Que si es presenta la declaració fora de termini i la consegüent revisió
dóna lloc a un augment de la quantia reconeguda, els efectes econòmics seran a
partir del dia primer del mes següent al mes en què es presenti.
Per conèixer el contingut íntegre de l’acte, 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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Interessat/ada
Data del requeriment
Rodriguez Avila, Mª de los Angeles 9 de març de 2012
44329782L
Torrejon Albarran, Sacramento
9 de març de 2012
41388704C

—o—
Num. 8435
Requeriment de Documentació de Prestació FAS
Una vegada tornada la notificació individual de les persones rel·lacionades a l’ annexe , per part del servei de Correus, tramesa a la persona interessada
amb justificant de recepció, i en aplicació de l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, se’ls notifica que:
A efecte de la REVISIO ANUAL, amb relació a l’expedient de FAS, haureu d’aportar en el termini de 10 dies la documentació indicada al requeriment.

Palma, 27 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)

Si no aportau aquesta documentació en el termini fixat, paralitzarem l’expedient i passats tres mesos, aquest caducarà i arxivarem les actuacions practicades, de conformitat amb el que estableix l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de RJAP i de procediment administratiu comú.
Palma, 25 d’abril de 2012

Annex
Expedient
07/0000077-I/07

Interessat/ada
Raya Garcia, Antonia

DNI
24799650S

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

—o—
Num. 8434
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 realitzar 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 realitzar el tràmit indispensable que indiquen els requeriments.
Una vegada finalitzat el termini de deu dies sense haver realitzat el tràmit,
s’atorgarà, si escau, un nou termini de deu dies per esmenar les deficiències que
s’hagin observat. Transcorregut aquest darrer termini, 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.

ANNEX
Nom i llinatges
Saavedra Suero, Dolores

Data de Resolució
14-03-2012

DNI
08795306Z

—o—
Num. 8436
Notificació de resolucions de desistiment i conclusió del procediment de reconeixement d’una 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 desistiment i conclusió del
procediment de reconeixement d’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 relativa a la pensió no contributiva de jubilació o invalidesa que varen sol·licitar, mitjançant la qual es declara el desistiment de la sol·licitud i la conclusió del procediment administratiu, sense que
aquest acte impedeixi a la persona interessada fer valer el seu dret en un procediment posterior, pels fets i fonaments de dret que indica la resolució.

Per conèixer el contingut íntegre 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.

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).

Palma, 27 d’abril de 2012

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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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 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)

08-05-2012
Num. 8438
Notificació de resolucions de denegació 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 denegació 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 denega el dret a la pensió no
contributiva de jubilació o invalidesa que varen sol·licitar, pels motius indicats
en la resolució.

Annex
Expedient
07/0000592-I/11

Interessat/ada
Representant Data de la resolució
López Serrano, Miguel Angel Serrano Rodríguez,
12-04-2012
43156304R
Fernanda

—o—
Num. 8437
Notificació de resolucions d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud
de l’ajut per adquirir productes de primera necessitat, anomenat
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 , d’inadmissió a tràmit de de la sol·licitud 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 no s’admet a tràmit la sol·licitud de l’ajut per adquirir productes de primera necessitat, anomenat Targeta
Bàsica, que van presentar, atès que la sol·licitud s’ha presentat fora de termini.
Contra aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant aquesta direcció general, en
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 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.

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, 27 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
07/0000101-J/12

Interessat/ada
Torres Boned, Maria

DNI
4149770J

Data de la resolució
27-03-2012

—o—
Num. 8495
Notificació de la Resolució dels expedients sancionadors instruïts per infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions dels expedients que a continuació es relacionen, instruïts a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, per infraccions a la normativa de consum, per desconeixement del domicili actual del sancionat o per no haver-se pogut localitzar
el destinatari, es transcriu a continuació la relació de sancionats i de les sancions
imposades, a efectes de notificació, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de
la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
tot fent-li a saber que contra aquesta es podrà interposar recurs d’alçada, en el
termini d’un mes, davant la Hble. Consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Instruccions per al pagament de l’import de la multa :

Palma, 27 d’abril de 2012
La directora general
Margarita Ferrando Barceló
(Por delegación de competencias BOIB nº 120 de 9 de agosto de 2011)
Annex
Interessat/ada
Torrejon Jiménez, Francisco

DNI
46957514R

—o—

Data de la resolució
08-03-2012

1.-Per efectuar el pagament de l’import de les sancions, tenen a la seva
disposició el document unificat d’ingrés, juntament amb la Resolució de l’expedient, a la secció de Sancions de Consum, de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social, ubicada al carrer de Jesús, 38-A, 07010 de Palma.
2.-Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el reglament general de recaptació estableix els següents terminis:
a) Les notificacions practicades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de
la data de notificació fins al dia 20 del mes següent.
b) Les notificacions practicades entre el dies 16 i darrer de cada mes, des
de la data de la notificació, fins al 5 del segon mes posterior.

