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SUBVENCIONS NOMINATIVES ATORGADES DURANT L’ANY 2017 

 
 

• Associació Escola de Música Adagio de Cala d’Or, amb CIF G 07 567 399, per 
un import màxim de trenta-cinc mil dos-cents euros (35.200 €), per a la 
realització de l’activitat d’escola de música 
 

• IES SANTANYÍ, amb CIF S 57 000 06 I, per al foment de l’educació: 
- per a activitats culturals i festes, per un import de cent setanta-cinc euros (175 
€),  
- per al transport dels alumnes d’iniciació,  per un import de cent euros (100 €), 
- manteniment de les càmeres de vigilància durant el curs 2016-2017, per un 
import de cent setanta euros (170 €) 

 
• Confraria de  Nostra Senyora de Consolació, amb CIF G 07 759 624, per un 

import de vuitanta euros (80,00 €), 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 vuitanta euros (80,00 €), 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-cinc euros (975,00 €), per al foment de la cultura i participació 
ciutadana, 

 
• 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-cinc euros (1.275,00 €), per al 
foment de l’educació 

 
• Asociación de mestresses de casa de Santanyí, amb CIF G 57 888 281, per una 

quantitat total de set-cents noranta-cinc euros (795 €), per al foment de la 
cultura i la participació ciutadana 

 
• 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 

 
• 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 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  
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• APA del Colegio Obispo Verger, amb CIF G 07 566 805, per una quantitat total 

de mil seixanta euros (1.060 €), per al foment de l’educació 
 

• AMIPA del Centre Sant Domingo,  amb CIF G 07 982 549, per una quantitat 
total de quatre-cents noranta euros (490 €), per al foment de l’educació 

 
• 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-cinc euros (795 €), per 
al foment de la participació ciutadana 

 
• 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 

 
• 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 

 

• ASPAYM BALEARES, Asociación de lesión medular y grandes 
discapacidades, amb CIF  G 07 566 151, per una quantitat total de noranta euros 
(90 €), per al foment del benestar social 

 
• 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 

 

• 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 

 
• Asociación de taxis y radiotaxis de Cala d’Or-Santanyí, amb CIF G 57 081 341, 

per una quantitat total de cinc-cents trenta euros (530 €), per al foment de 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 

 
• Associació de Dones d’Acció Social i Família de Santanyí Activa, amb CIF G 

57 475 550, per un import de nou-cents cinquanta euros (950 €), per al foment 
de la cultura i la participació ciutadana 
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• 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  
 

• 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 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 

 
• 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 


