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SUBVENCIONS ATORGADES EN CONCURRÈNCIA DURANT L’ANY 2017 
 
 
Subvencions per a esportistes individuals del municipi de Santanyí any 2017 
 

Nom i Llinatges DNI Disciplina esportiva Import 

G.A.S 41.660.250-M Automobilisme 400 € 

M.M.C 41.659.880-A Ciclisme 400€ 

M.L.D 41.572.680-L Chaiu-do-Kwan 400€ 

S.G.R.B 43.042.215-S Automobilismo 400€ 

M.F.C 41.622.929-J Automobilismo 400€ 

 

 
Ajudes per als titulars d’explotacions ramaderes de bestiar oví i caprí any 2017 
 

J.V.B., NIF 78.199.299-N, per una quantitat de vint-i-nou euros amb vint-i-cinc cèntims 

(29,25 €). 

 

O.V.R., NIF 42.973.332-V, per una quantitat de cent setanta-set euros amb quaranta-

cinc cèntims (177,45 €). 

 

A.N.S., NIF 41.376.338-M, per una quantitat de vint-i-nou euros amb vint-i-cinc 

cèntims (20,25 €). 

 

L.B.T., NIF 41.357.469-L, per una quantitat de tres-cents vint-i-un euros amb setanta 

cinc cèntims (321,75 €). 

 

J.O.V., NIF 42.963.849-X, per una quantitat de cent trenta-sis euros amb cinquanta 

cèntims (136,50 €). 

 

M.C.B:, NIF 78.192.785-F, per una quantitat trenta-set euros amb cinc cèntims (37,05 

€). 

 

S.O.V., NIF 41.313.128-E, per una quantitat de tres-cents quaranta-nou euros amb cinc 

cèntims (349,05 €). 
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G.V.V., NIF 41.238.847-P, per una quantitat de vuitanta-tres euros amb vuitanta-cinc 

cèntims (83,85 €). 

 

M.B.A., NIF 41.340.251-M, per una quantitat de setanta-vuit euros (78,00 €). 

 

M.M.A.A., NIF 18.221.764-Z, per una quantitat de cinquanta-dos euros amb seixanta-

cinc cèntims (52,65 €). 

 

A.A.B., NIF 41.392.254-M, per una quantitat de tres-cents trenta-tres euros amb 

quaranta-cinc cèntims (333, 54 €). 

 

B.E.M., NIF 78.199.122-L, per una quantitat de tres-cents setanta-quatre euros amb 

quaranta cèntims (374,40 €). 

 

M.M.M. NIF 41.261.363-F, per una quantitat de  cinquanta euros amb setanta cèntims 

(50,70 €). 

 

J.B.R., NIF 41.324.058-G, per una quantitat de cinc-cents seixanta-set euros amb 

quaranta-cinc cèntims (567,45 €). 

 

A.R.B., NIF 37.335.620-L, per una quantitat de cinc-cents un euros amb vuitanta 

cèntims (501,80 €). 

 

P.M.M., NIF 41.212.723-N, per una quantitat de quaranta-dos euros amb noranta 

cèntims (42,90 €). 

 

A.R.R., NIF 78.192.810-D, per una quantitat de setanta-nou euros amb noranta-cinc 

cèntims (79,95 €). 

 

B.R.R., NIF 41.367,519-H, per una quantitat de cinquanta-quatre euros amb seixanta 

cèntims (54,60 €). 

 

A.B.V., NIF 41.374.348-Q, per una quantitat de trenta-cinc euros amb deu cèntims 

(35,10 €). 

 

D.B.S., NIF 43.019.326-B, per una quantitat de noranta-set euros amb cinquanta 

cèntims (97,50 €). 



 
 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
Tel. 971653002 / fax 971163007 
Plaça Major, 12 
07650 Santanyí – Illes Balears 

 

 

G.R.C., amb NIF 41.340.144-J, per una quantitat de cent tres euros amb trenta-cinc 

cèntims (103.35 €). 

 

A.V.V., NIF 41.374.350-H, per una quantitat de cinquanta-dos euros amb seixanta-cinc 

cèntims (52,65 €). 

 

B.V.B, NIF 18.227.129, per una quantitat de cent setanta-tres euros amb cinquanta-cinc 

cèntims (173,55 €). 

 

B.V.B, NIF 18.227.129, per una quantitat de vuit-cents quaranta euros amb quaranta-

cinc cèntims (840,45 €). 

 

B.V.R., NIF 78.199.148-E, per una quantitat de seixanta-vuit euros amb vint-i-cinc 

cèntims (68,25 €). 

 

B.S.B., NIF 43.028.115-Z, per una quantitat de cinc-cents setanta-cinc euros amb vint-i-

cinc cèntims (575,25 €). 

 

S.V.V., NIF 41.376.330-C, per uan quantitat de  seixanta-quatre euros amb trenta-cinc 

cèntims (64,35 €). 

 

B.E.B., NIF 41.361.445-Q, per una quantitat de vint-i-set euros amb trenta cèntims 

(27,30 €). 

 

A.B.A., NIF 41.200.696-Z, per una quantitat de seixanta euros amb quaranta-cinc 

cèntims (60,45 €). 

 

G.B.A., NIF 37.340.442-B, per una quantitat de trenta-cinc euros amb deu cèntims 

(35,10 €). 

 

Hermanos V.V., CIF E 07 571 375, per una quantitat de cinc-cents noranta-dos euros 

amb vuitanta cèntims (592,80 €). 

 

M.B.A, NIF 18.225.911-K, per una quantitat de cinquanta-quatre euros amb seixanta 

cèntims (54,60 €). 
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M.A.A., NIF 78.189.999-G, per una quantitat de dos-cents quaranta-set euros amb 

seixanta cèntims (596,70 €). 

 

B.E.V., NIF 43.006.35-D, per una quantitat de cinc-cents noranta-sis euros amb setanta 

cèntims (596,70 €). 

 

M.E.V., NIF 41.539.866-A, per una quantitat de sis-cents dos euros amb cinquanta-cinc 

cèntims (602,55 €). 

 

G.A.R., NIF 43.024.651-T, per una quantitat  de seixanta-quatre euros amb trenta-cinc 

cèntims (64,35 €). 

 

J.L.B., NIF 18.225.167-J, per una quantitat de cent vint euros amb noranta cèntims 

(120,90 €). 

 

L.R.V., NIF 78.214.536-T, per una quantitat de dos-cents dotze euros amb cinquanta-

cinc cèntims (212,55 €). 

 

M.V.B., NIF 78.175.869-L, per una quantitat de quaranta-sis euros amb vuitanta 

cèntims (46,80 €). 

 

A.R.A., NIF 41.342.974-Z, per una quantitat de quaranta-vuit euros amb setanta-cinc 

cèntims (48,75 €). 

 

M.B.B., NIF 78.192.362-K, per una quantitat de noranta-set euros amb cinquanta 

cèntims (97,50 €). 

 

M.V.V., NIF 42.959.696-C, per una quantitat de tres-cents seixanta-dos euros amb 

setanta cèntims (362,70 €). 

 

M.R.F., NIF 41.521.446- Y, per una quantitat de cinc-cents un euros amb quinze 

cèntims (501,15 €). 

 

M.R.R., NIF 41.313.130-R, per una quantitat de trenta-nou euros amb noranta cèntims 

(39,00 €). 
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Subvencions per a la conciliació de la vida laboral i familiar durant el curs 2016-
2017 
 

• Associació de Pares i Mares del CEIP Blai Bonet de Santanyí, CIF G 07 198 

831, per un import de cinc mil vuit-cents euros amb seixanta cèntims (5.800,60 

€). 

• Asociación de la escuela nacional de Alqueria Blanca, CIF G 07 258 221, per un 

import de dos mil cent noranta-nou euros amb quaranta cèntims (2.199,40 €). 

 

 
Subvencions per l’adaptació de vehicles autotaxis per a persones amb mobilitat 
reduïda any 2017 
 

Concessió de la subvenció per un import de sis mil euros (6.000,00 euros), per a 

l’adaptació de vehicles autotaxis per a persones amb mobilitat reduïda, a J.P.R., amb 

NIF 78.205.2015-G. 

 

 
Subvencions a entitats, clubs i associacions esportives que tenguin el seu domicili al 
terme municipal de Santanyí any 2017 
 

 

Futbol Base Santanyí: fútbol temporada 2016/2017 

 

G 57 506 578 3.294,13 

 

CD Santanyí: fútbol temporada 2016/2017 

 

G 07 235 328 13.266,75 

 

CD Cala d'Or: fútbol temporada 2016/2017 

 

G 07 477 896 12.093,50 

 

CD Alqueria: fútbol temporada 2016/2017 

 

G 07 254 113 5.144,25 

 

Básquet club Santanyí: temporada 2016/2017 

 

G 07 452 741 5.369,88 

 

Societat colombòfila de Santanyí 

 

G  07 523 749 812,25 

 

Club pesca de s'Alqueria Blanca 

 

G 07 421 225 2.175,03 

  5.000,00 
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Reial Club Nàutic de Portopetro: vela i piragua G 07 070 543 

 

Club ciclista Cala d'Or 

 

G 07 678 709 1.624,50 

 

Asociación deportiva Ses Puntetes: tennis 

 

G 57 094 864 528,00 

 

Club automobilístico Cala d'Or 

 

G 57 245 383 395,00 

 

Agelai Club Lucha 

 

G 57 769 531 2.897,53 

 


