
RELACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES EN CONCURRÈNCIA A LA 
RAMADERIA OVINA I CAPRINA L’ANY 2015 

 
� Margarita Bordoy Barceló, per una quantitat de vuitanta-set euros amb vint-i-

tres cèntims (87,23 €)  
� Miguel Bennasar Adrover, per una quantitat de seixanta-un euros amb quaranta-

nou cèntims (61,49 €) 
� Margarita  Maimó Maimó,  per una quantitat de quaranta-dos euros amb noranta 

cèntims (42,90 €)  
� Andrea Adrover Adrover, per una quantitat de vint-i-set euros amb desset 

cèntims  (27,17 €) 
� Antonio Adrover Bennasar, per una quantitat de dos-cents setanta-un euros amb 

setanta cèntims (271,70 €) 
� Mª Magdalena Adrover Adrover, per una quantitat de trenta-vuit euros amb 

seixanta-un cèntims (38,61 €) 
� Bartolomé  Estelrich Maimó, per una quantitat de dos-cents cinquanta euros amb 

vint-i-cinc cèntims (250,25 €) 
� Pedro Maimó Maimó, per una quantitat de vint-i-set euros amb desset cèntims 

(27,17 €) 
� Antonia Rigo Bonet, per una quantitat de tres-cents catorze euros amb seixanta 

cèntims (314,60 €) 
� Antonia Rigo Vallbona, per una quantitat de vint-i-set euros amb desset cèntims  

(27,17 €)  
� Antonio Vallbona Rigo, per una quantitat de trenta-un euros amb quaranta-sis 

cèntims (31,46 €) 
� Bartolomé Rigo Rigo, per una quantitat de cinquanta-cinc euros amb setanta-set 

cèntims (55,77 €) 
� Antonio Rigo Adrover, per una quantitat de cinquanta-quatre euros amb trenta-

quatre cèntims (54,34 €) 
� Juan Ballester Rigo, per una quantitat de seixanta-un euros amb quaranta-nou 

cèntims (61,49 €) 
� Andrés Rigo Rigo, per una quantitat de cinquanta-set euros amb vint cèntims 

(57,20 €) 
� Antonio Bordoy Rigo, per una quantitat de quatre-cents un euros amb vuitanta-

tres cèntims (401,83 €) 
� Miguel Rosselló Rigo, per una quantitat de cinquanta-set euros amb vint cèntims 

(57,20 €) 
� Jaime Rigo Bonet, per una quantitat de seixanta-un euros amb quaranta-nou 

cèntims (61,49 €) 
� Miguel Vidal Barceló, per una quantitat de trenta-set euros amb devuit cèntims 

(37,18 €) 
� Juan Obrador Vich,  per una quantitat de noranta-dos euros amb noranta-cinc 

cèntims (92,95 €) 
� Andrés Vicens Vadell, per una quantitat de trenta-set euros amb devuit cèntims 

(37,18 €) 
� Francisco Garí Bonet, per una quantitat de vint-i-un euros amb quaranta-cinc 

cèntims  (21,45 €) 
� Bartolomé Vidal Bonet, NIF 18.227.129-C, per una quantitat de quatre-cents 

setanta-set euros amb seixanta-dos cèntims (477,62 €), al compte corrent o 
llibreta ES 38 0061 0067 19 0079200116 BMARESZM 



� Bartolomé Vidal Bonet, per una quantitat de dos-cents cinc euros amb noranta-
dos cèntims (205,92 €) 

� Damián Burguera Servera, per una quantitat de setanta-vuit euros amb seixanta-
cinc cèntims (78,65 €) 

� Antonio Burguera Vadell,  per una quantitat de vint-i-un euros amb quaranta-
cinc euros (21,45 €)  

� Salvador Vidal Vidal, per una quantitat de quaranta-quatre euros amb trenta-tres 
cèntims (44,33 €) 

� Lorenzo Burguera Tomás, per una quantitat de cent  noranta-tres euros amb cinc 
cèntims (193,05 €) 

� Bartolomé Obrador Vidal, per una quantitat de vint-i-cinc euros amb setanta-
quatre cèntims (25,74 €) 

� Margarita Vicens Verger, per una quantitat de cinc-cents quaranta-tres euros 
amb quaranta cèntims (543,40 €)  

� Magadalena Riera Font, per una quantitat de tres-cents vint-i-sis euros amb 
quatre cèntims (326,04 €) 

� José Barceló Burguera, per una quantitat de setanta-quatre euros amb trenta-sis 
cèntims (74,36 €) 

� Sebastián Obrador Vidal, per una quantitat de dos-cents vint-i-tres euros amb 
vuit cèntims (223,08 €) 

� Guillermo Vicens Vidal, per una quantitat de cinquanta-vuit euros amb seixanta-
tres cèntims (58,63 €) 

� Jaume Vidal Vidal, per una quantitat de vint-i-dos euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (22,88 €) 

� Poncio Rigo Nicolau, per una quantitat de trenta-dos euros amb vuitanta-nou 
cèntims (32,89 €) 

� Bernardo Escalas Bauzá, per una quantitat de vint-i-set euros amb desset 
cèntims (27,17 €) 

� Miguel Estelrich Vicens,  per una quantitat de cent noranta-vuit euros amb 
setanta-set cèntims (198,77 €) 

� Bartolomé Estelrich Vidal, per una quantitat de quatre-cents quaranta-set euros 
amb cinquanta-nou cèntims (447,59 €) 

� Bartolomé Vicens Rigo, per una quantitat de trenta-un euros amb quaranta-sis 
cèntims (31,46 €) 

� Onofre Vidal Rigo, per una quantitat de cent quaranta-un euros amb cinquanta-
set cèntims (141,57 €) 

� Antonia  Nadal  Salas, per una quantitat de desset euros amb setze cèntims 
(17,16 €) 

� María Andrea Obrador Roig, per una quantitat de cinquanta euros amb cinc 
cèntims (50,05 €) 

� Bartolomé Sitjar Bauzá, per una quantitat de dos-cents vuitanta euros amb vint-
i-vuit cèntims (280,28 €) 

� Hermanos Vidal Vicens, CB,  per una quantitat de quatre-cents cinquanta-quatre 
euros amb setanta-quatre cèntims ( 454,74 €) 

� Jerónimo Vidal Bonet, per una quantitat de vint-i-cinc euros amb setanta-quatre 
cèntims (25,74 €) 

� Guillermo Adrover Rigo, per una quantitat de trenta-un euros amb quaranta-sis 
cèntims (31,46 €) 

                                                  
 


