
SUBVENCIONS  NOMINATIVES ATORGADES DURANT L’ANY 201 6 
 
 

• Associació Escola de Música Adagio de Cala d’Or, amb CIF G 07 567 399, per 
un import de vint-i-set mil dos-cents euros (27.200 €), per al foment de 
l’educació 

 
• Club Esportiu Santanyí, amb CIF G 07 235 328, per un import de quinze mil 

quatre-cents euros (15.400 €), per al foment de l’esport 
 

• Futbol Base Santanyí,  amb CIF 57 506 578, per un import de tres mil nou-cents 
seixanta euros (3.960 €), per al foment de l’esport 

 
• IES SANTANYÍ, amb CIF S 57 000 06 I, per al foment de l’educació, per a la 

realització de les següents activitats i pels imports que s’indiquen: 
- transport dels alumnes d’iniciació,  per un import de noranta-nou euros (99 €), 
- activitats culturals i festes, per un import de cent setanta-sis euros (176 €),  
- i manteniment de les càmeres de vigilància durant el curs 2015-2016, per un 

import de cent seixanta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims (168,52 €). 
 
• Confraria de  Nostra Senyora de Consolació, amb CIF G 07 759 624, per un 

import de setanta-nou euros amb vint cèntims (79,20 €), per al foment de la 
cultura i la participació ciutadana 

 
• Confraria de Mare de Déu de l’Esperança, amb CIF G 07 596 240, per un 

import de setanta-nou euros amb vint cèntims (79,20 €), per al foment de la 
cultura i la participació ciutadana 

 
• Club Esportiu Alqueria, CIF G 07 254 113, per una quantitat total de sis mil sis-

cents euros (6.600,00 €), per al foment de l’esport 
 
• Club Deportivo Cala d’Or, CIF G 07 477 896, per una quantitat total d’onze mil 

euros (11.000 €), per al foment de l’esport 
 
• Bàsquet Club Santanyí, CIF G 07 452 741, per una quantitat total de deu mil 

cinc-cents seixanta euros (10.560 €), per al foment de l’esport 
 
• Associació cultural es Majoral, amb CIF G 07 491 558, per un import de quatre-

cents quaranta euros (440 €), per al foment de la cultura 
 
• Asociación de mestresses de casa de Santanyí, amb CIF G 57 888 281, per una 

quantitat total de set-cents noranta-dos euros (792 €), per al foment de la cultura 
i la participació ciutadana  

• Dones de Cala d’Or, amb CIF G 57 589 798, per una quantitat total de nou-
cents setanta-sis euros amb vuitanta cèntims (976,80 €), per al foment de la 
cultura i participació ciutadana 

 



• APA del Colegio Obispo Verger, amb CIF G 07 566 805, per una quantitat total 
de mil cinquanta-sis euros (1.056 €), per al foment de l’educació 

 
• Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’IES Santanyí, amb CIF G 07 945 

652, per una quantitat de sis mil tres-cents euros (6.300 €), per al foment de 
l’educació 

 
• Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’IES Santanyí, amb CIF G 07 945 

652, per una quantitat de mil dos-cents setanta-sis euros (1.276 €), per al foment 
de l’educació 

 
• Asociación Amigos de la Tercera Edad de Calonge-Cala d’Or, amb CIF G 07 

248 545, per una quantitat total de sis-cents seixanta euros amb (660 €), per al 
foment de la participació ciutadana  

 
• Reial Club Nàutic Portopetro, amb CIF G 07 070 543, per un import de dos mil 

sis-cents quaranta euros (2.640 €), per al foment de l’esport 
 
• Asociación Deportiva Ses Puntetes, amb CIF G 57 094 864, per una quantitat 

de cinc-cents vint-i-vuit euros (528 €), pel foment de l’esport  
 
• AMIPA del Centre Sant Domingo,  amb CIF G 07 982 549, per una quantitat 

total de quatre-cents vuitanta-quatre euros (484 €), per al foment de l’educació 
 
• Pujada a Lluc a peu de la part forana 2016 del poble de Calonge, per una 

quantitat de setanta-nou euros amb vint cèntims (79,20 €), per al foment de la 
cultura i participació ciutadana 

 
• Club Automovilístico Cala d’Or, amb CIF G 57 245 383, per una quantitat total 

de tres-cents noranta-sis euros (396 €), per al foment de l’esport 
 
• ASPAYM BALEARES, Asociación de lesión medular y grandes 

discapacidades, amb CIF  G 07 566 151, per una quantitat total de vuitanta-vuit 
euros (88 €), per al foment del benestar social 

 
• Asociación de la Tercera Edad de s’Alqueria Blanca y Portopetro, amb CIF G 

07 262 751, per una quantitat total de set-cents noranta-dos euros (792 €), per al 
foment de la participació ciutadana 

 
• Asociación de la Tercera Edad de Santa María del  Mar de Cala d’Or, amb CIF 

G 57 445 553, per una quantitat total de sis-cents seixanta euros (660 €), per al 
foment de la participació ciutadana  

 
• Club Columbòfil Santanyí, amb CIF G 07 523 749, per una quantitat de mil 

cent euros (1.100 €), pel foment de l’esport 
 
• APROSCOM FUNDACIÓ,  amb CIF G 07 065 386, per un import de mil set-

cents setze euros (1.716 €), per al foment del benestar social 



• Associació Estel de Llevant, amb CIF G 07 815 905, per un import de mil nou-
cents vuitanta euros (1.980 €), per al foment del benestar social 

 
• Asociación de gente mayor de Santanyí-Llombards, amb CIF G 07 222 052, per 

una quantitat total de mil set-cents seixanta euros (1.760 €), per al foment de la 
participació ciutadana 

 
• Gent Gran es Llombards, amb CIF G 57 736 134, per una quantitat total de 

cinc-cents noranta-un euros, amb noranta-dos cèntims (591,92 €), per al foment 
de la participació ciutadana  

 
• Club Ciclista Cala d’Or, amb CIF G 07 678 709, per una quantitat de mil set-

cents seixanta euros (1.760 €), pel foment de l’esport 
 
• Associació de Pares i Mares d’Alumnes del CEIP Blai Bonet, amb CIF G 07 

198 831,  una subvenció per un import de mil cinquanta-sis euros (1.056 €), per 
al foment de l’educació 

 
• Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic Mare de Déu de Consolació, 

amb CIF G 07 258 221, per un import de mil cent euros (1.100 €), per al foment 
de l’educació 

 
• Lausa, Associació Cultural, amb CIF G 57 767 113, per un import de cent 

seixanta-cinc euros (165 €), per al foment de la cultura i la participació 
ciutadana 

 
• Pujada a Lluc a peu de la part forana 2016 dels pobles de s’Alqueria Blanca, es 

Llombards i Santanyí, per una quantitat total de dos-cents trenta-set euros (237, 
60 €), per al foment de la cultura i participació ciudadana 

 
• Associació amigues de Cala Llombards, amb CIF G 57 512 063, per una 

quantitat total de set-cents noranta-dos euros (792 €), per al foment de la cultura 
i la participació ciutadana 

 
• Associació de Veïnats i Amics de Portopetro, amb CIF G 07 144 579, per un 

import de quatre-cents quaranta euros (440 €), per al foment de la cultura i la 
participació ciutadana 

 
• Club Ciclista Santanyí, amb CIF G 57 830 630, per una quantitat de cinc-cents 

vint-i-vuit euros (528 €), per al foment de l’esport 
 
• Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola de Calonge, amb CIF G 57 

196 735, per un import de mil cent euros (1.100 €), per al foment de l’educació 
 

• Asociación de taxis y radiotaxis de Cala d’Or-Santanyí, amb CIF G 57 081 341, 
per una quantitat total de cinc-cents vint-i-vuit euros (528 €), per al foment de la  
participació ciutadana; 

 



• Asociación de Padres de Alumnos del CP Santa Maria del Mar de Cala d’Or, 
amb CIF G 07 461 510, per un import de mil tres-cents seixanta-un euros amb 
seixanta-set cèntims, per al foment de l’educació 

 
• Calonge Viva, amb CIF G 57 446 445, per un import de sis-cents seixanta euros 

amb deu cèntims (660,10 €), per al foment de la cultura i la participació 
ciutadana 

 
• Coral Sant Andreu, amb CIF G 07 220 452, per un import de dos mil vint-i-

quatre euros (2.024 €), per al foment de la cultura 
 
• Club de Pesca Deportivo Alqueria Blanca, amb CIF G 07 421 225, per un 

import de dos mil dos-cents euros (2.200 €), per al foment de l’esport 
 
• Club de Pesca Deportivo Alqueria Blanca, amb CIF G 07 421 225, per un 

import de mil euros (1.000 €), per al foment de l’esport, per participar a l’XI 
Campionat d'Espanya Open Embarcació Fondejada Clubs que es va celebrar a 
Hondarribia entre el 10 i el 12 de juny 

 
• Associació Tots x Tots, amb CIF G 57 769 937, per un import de sis-cents 

seixanta euros (660 €), per al foment de la cultura i la participació ciudadana 
 
• Associació de Dones d’Acció Social i Família de Santanyí Activa, amb CIF G 

57 475 550, per un import de vuit-cents vint-i-tres euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (823,88 €), per al foment de la cultura i la participació ciutadana 

 
• Associació de mestresses de casa de s’Alqueria Blanca i Portopetro, amb CIF G 

57 167 801, per una quantitat total de set-cents cinquanta euros amb vint-i-sis 
cèntims (750,26 €), per al foment de la cultura i la participació ciutadana 

 
• Associació de Caçadors de Santanyí – Sociedad de Cazadores de Santanyí, amb 

CIF G 07 181 845, per un import de sis mil sis-cents euros (6.600 €), per al 
foment de l’esport 

 
 
 
 
 


