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Num. 87 EXT.

Num. 11844
Notificació de resolucions de suspensió del pagament 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 suspensió del pagament 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 se suspèn el pagament 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).
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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, 8 de juny 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
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, 8 de juny 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

07/0000340-J/11
07/0000117-J/01
07/0000168-I/09
07/0000702-I/99
07/0000424-J/00
07/0000436-I/03
07/0000441-J/11

Barcelo Rodriguez, Pedro
Fernandez Lanzoni, Elsa B.
Gomez Llopis, Juan Marcos
Lizundia Uranga, Maria Ainhoa
Marti Balbastre, Jose
Sanchez Lopez, Vanessa
Zuñiga Ortega, Carlos Anibal

43193347Z
X0611160G
44327812G
72443861W
19561409R
74723610Z
78850235W

Data de la
resolució
04-05-2012
04-05-2012
27-04-2012
27-04-2012
02-05-2012
02-05-2012
02-05-2012

—o—
Num. 11872
Notificació de resolucions de suspensió del dret a la pensió no
contributiva a causa de l’exercici d’una activitat laboral
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 suspensió del dret a la pensió no contributiva a causa de l’exercici d’una activitat laboral, 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 suspèn el dret a la pensió no
contributiva que tenen reconeguda, a causa de l’exercici d’una activitat laboral
per compte propi o d’altri, en virtut de l’article 144 del Text refós de la Llei
General de la Seguretat Social aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20
de juny.
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
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

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

Data de la resolució

————-

——————

———

—————————

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
Expedient

Interessat/ada

DNI

Data de
resolució

Import
deute

07/0000571-I/09

Collado Ramirez,
Jose Luis

43051139S

11-04-2012

538,23€

—o—
Num. 11873
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).
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.

BOIB

Palma, 8 de juny 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
07/0000118-I/06
07/0000423-J/09
07/0000054-J/10

Interessat/ada
Comeche Terol, Miguel
Ramirez Delgado, Jose
Romero Moreno, Carmen

DNI
43189558C
41330409F
75023152G

Data de la resolució
20-04-2012
10-04-2012
16-04-2012

—o—
Num. 11874
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.
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, 8 de juny 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

07/0000609-I/11
07/0000013-J/12
07/0000174-I/12
07/0000611-I/11
07/0000180-J/12
07/0000448-I/11
07/0000229-I/11
07/0000360-I/11
07/0000070-J/12

Diaz Zoyo, Luis
Dominguez Lorente, Juan Evarista
Galufo Salamanca, Antonio
Heredia Torres, Catalina
Martinez Aruquipa, Ignacio
Mcnally Rapp, Olga Isabel
Perez Martinez, Maria Jose
Pou Jorge, Jenaro
Santiago Cortes, Francisco

43033644T
43474543N
28507635D
43206733Z
X3730166A
43121983L
43190407H
51958666X
22096785H

18-06-2012

Num. 87 EXT.

Data de la
resolució
02-04-2012
18-04-2012
07-05-2012
20-04-2012
15-05-2012
20-04-2012
20-04-2012
02-04-2012
07-05-2012
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mentació 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.
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 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.
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, 8 de juny 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

07/0000229-I/12
07/0000273-I/12

Garcia Gonzalez, Juan Jose
Lazreq, Mohammed

14566042Y
X2698518C

Data del
requeriment
18-04-2012
15-05-2012

—o—
Num. 11876
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.

—o—
Num. 11875
Notificació de requeriments en tràmit inicial 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 inicial de la Direcció General de
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, de docu-

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,

