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Annex
Expedient

Interessat/ada

07/0000196-I/12
07/0000127-J/12
07/0000103-J/12
07/0000109-J/12
07/0000207-I/12
07/0000178-I/12
07/0000192-I/12
07/0000225-I/12

Bacheva, Mariyana Ivaylova
Darder Alomar, Antonio
El Ferroun, Ouafi
El Hamdi, Abdeslam
Gracia Lozano, Juan Carlos
Maya Velazquez, Maria Carmen
Masserigne Diop, Elhadji
Rodriguez Meneesub, Sonia

24-05-2012

Num. 74

DNI
X3304269C
41330183B
X0758518R
X1219935S
25425693K
24191226X
X4293188P
43204373T

Data del
requeriment
28-03-2012
20-04-2012
28-03-2012
13-04-2012
13-04-2012
19-03-2012
27-03-2012
17-04-2012

—o—
Num. 9899
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.
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.
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, 15 de maig 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

Data del requeriment
d’esmena
9 de març de 2012

SAAD04-07/3282438/2010-78

Bond, Heather
X0631456Z

SAAD04-07/3575651/2010-13

Mir Fernandez, Francisco
43167756E

4 de mayo de 2012

SAAD04-07/3025662/2010-22

Stephens, Patricia
104038208

13 de març de 2012

382619/2008-03

Serrano Hernández, Carlos
01775570Q

4 de mayo de 2012

—o—
Num. 9900
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 complemen-
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tària 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, 15 de maig 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

07/0000011-J/96
07/0000070-I/11
07/0000887-I/98
07/0000345-J/10
07/0000617-I/97
07/0000034-J/02
07/0000351-I/11
07/0000024-I/11
07/0000993-I/01
07/0000157-J/11
07/0000039-J/05

Boned Serra, Catalina
Boumalal, Ali
Carrillo Garrido, Juan Jose
Castillo Sanchez, Maria Lina
Colomar Mari, Ana
Ferragut Oliver, Coloma
Horrach Marquez, Francisco
Prats Moragues, Juan
Rocca Cano, Ana Maria
Rocholl Previale, Ariel Adolfo
Saker, Mostefa

41321082H
X1361473B
22399406M
45188591P
41425782E
78186909L
43223684Z
42987772J
42970248S
25464782X
45611298K

Data del
requeriment
02-04-2012
13-04-2012
27-03-2012
13-04-2012
10-04-2012
04-04-2012
18-04-2012
18-04-2012
16-04-2012
29-03-2012
02-04-2012

—o—
Num. 9902
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: les persones d’aquest apartat estan obligades a reintegrar aquest deute per cobrament indegut, generat durant el període que indica

24

BOIB

Num. 74

la resolució (article 45 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny). El reintegrament s’ha
de fer mitjançant ingrés al compte de Recursos Diversos Provincials, de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, a través de l’entitat Caja Madrid
(compte corrent 2038 9981 98 6000503657, codi 10 ‘cobrament indegut de
prestacions’). Si en el termini de trenta dies no s’ha ingressat l’import del deute,
es trametrà l’expedient a la Tresoreria General de la Seguretat Social per iniciar
el procediment de recaptació.
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, 15 de maig 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)

Expedient

Interessat/ada

DNI

07/0000542-I/08
07/0000364-I/11
07/0000468-I/95
07/0000228-I/06
07/0000411-I/05

Braga Peon, Alejandro
Hevia de la Fuente, Mª Soledad
Moya Vanrell, Isabel Maria
Pages Viguera, Maria Angeles
Petro Humbert, Antonio Jose

53116129K
51824491V
78208544B
38473915K
43048724S

Data de
la resolució
17-04-2012
26-03-2012
04-04-2012
04-04-2012
17-04-2012

Apartat 2. Relació de persones amb deute per cobrament indegut, amb reintegrament mitjançant ingrés al compte de Recursos Diversos Provincials, de la
Tresoreria General de la Seguretat Social
Interessat/ada

07/0000178-J/11
07/0000295-J/07

Amir, Fadma
Estarellas Alberti, Pedro

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, 15 de maig 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

07/0000094-I/09
07/0000512-J/11
07/0000595-I/09
07/0000490-J/11
07/0000590-I/01
07/0000126-J/94
07/0000301-I/07

Cuevas Palacios, Francisco
Ferruzola Miranda, Jose Enrique
Lopez, Andrea Belen
Lopez Fernandez, Elisa Olga
Rivero de la Camara, Raquel
Tur Mari, Francisca
Yagüe Pardillo, Maria Angeles

43098495Z
43469948V
X5447828W
43182555D
43161487D
41416195A
17099999M

Data de
la resolució
28-03-2012
18-04-2012
12-04-2012
12-04-2012
03-04-2012
17-04-2012
19-04-2012

—o—
Num. 9904
Notificació de resolució de caducitat relativa a expedients sobre
la situació de dependència i el dret a les prestacions del sistema

Annex

Expedient

24-05-2012

DNI

Data de
resolució
X2925438E 04-04-2012
41324943S 23-03-2012

Import
deute
2721,96€
597,85€

—o—
Num. 9903
Notificació de resolucions de modificació 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 modificació de la 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:
- Que s’ha dictat una resolució per la qual es modifica la quantia de 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).

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 els expedients 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.
Palma, 15 de maig 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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