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2 Dijous Avui s’ha incorporat a la plantilla de Ajuntament la nova Tècnica d’Administració General, Catalina Riera Jaume, una estellenquina amb molta experiència dins l’administració municipal perquè fa molts d’anys que feia feina  a l’Ajuntament d’Estellencs. Des d’aquest petit raconet li donam la benvinguda a Banyalbufar. 
9 Dijous Encara no ha començat l’estiu i ja ha arribat la primera onada de calor que ha fet pujar les temperatures fins a nivells no habituals en aquesta època de l’any. Hem arribat a fregar els 28 ºC. 
10 Divendres Tal com va anunciar en un ban del passat dia 27 de maig, l’Ajuntament acaba de posar en marxa unes instal·lacions per pujar aigua de la font de la Mar fins a sa font de la Vila. Qui vulgui fer ús d’aquesta aigua “exclusivament per a ús agrícola” s’ha de dirigir a l’Ajuntament i pagar una quota de 20 euros, amb la qual cosa podrà disposar d’una tanda de 5 hores d’aigua. 
12 Diumenge Ahir va tenir lloc a la Plaça de la Vila el “Tast de Pa”, activitat organitzada per Bany-al-Bahar dins el programa d’actes que al llarg d’aquest any s’estan duent a terme per celebrar el vint-i-cinc aniversari de l’associació. L’activitat, presentada per Josep Magraner, president de l’ Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, i per Pep Tur, Universitat de les Illes Balears & CIBEROBN, va ser molt interessant i hi varen assistir 50 persones. 
13 Dilluns El Diario de Mallorca d’ahir publicava l’article “Los políticos toman nota de la Vía Corrupta”, en el qual s’explicava que dirigents de Units Podem Més, Sobirania i PSOE havien visitat els escenaris dels casos de corrupció amb una paròdia protagonitzada pels periodistes Felip Palou i Antoni Janer, paròdia que va comptar amb la participació de l’actor i humorista banyalbufarí Xavier Canyelles. 
14 Dimarts Ahir hi va haver ple municipal i en el transcurs del mateix el batlle va fer entrega als regidors d’un escrit judicial segons el qual s’acorda i ordena l’obertura del Camí Antic, el Camí Nou i el Camí des Rafal-Sa Costa per arribar a Planícia. Aquesta mesura és provisional, fins que se solucionin els recursos presentats davant el Tribunal Suprem. Ahir mateix, l’Ajuntament va ordenar l’obertura de les barreres. Aquesta obertura dóna compliment a la sentència de maig del 2015, sentència ratificada per l’Audiència Provincial fa uns mesos. Avui, tots els mitjans de premsa escrita es fan ressò de la notícia. 
15 Dimecres El passat dilluns dia 13 hi va haver ple ordinari de la Corporació Municipal. L’equip de govern va presentar i aprovar amb els seus vots, 
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l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions que pugen l’aigua fins a la font de la Vila. El Batle va comunicar al grup de l’oposició que, a partir d’ara, els precs i preguntes orals que, per Llei, sempre es poden formular en un ple, seran contestades en el següent i no, com sempre s’havia fet fins ara, en el mateix ple. 
16 Dijous L’Associació Cultural Bany-al-Bahar ha convocat per a dissabte 18 de juny una passejada fins a Planícia pujant per Sa Costa, ses cases des Rafal i el camí de ses Collidores per tal de celebrar que aquests camins estan ja oberts. 
17 Divendres El passat dimecres, Diario de Mallorca informava que l’Ajuntament de Banyalbufar convocarà una festa per l’apertura dels camins de Planícia després de les eleccions generals que se celebraran el proper dia 26 de juny, segons va anunciar el batlle. 
20 Dilluns Ahir va morir a Palma i a l’edat de 94 anys, Margalida Tomás Antich “Cisa”, vídua de Máximo Vibot Tristán, (Guàrdia Civil que va arribar a Banyalbufar a principis dels anys 40 del segle passat). El funeral serà aquest dimecres a la parròquia de Corpus Christi de Ciutat. Descansi en pau. 
27 Dilluns Ahir es varen tornar a celebrar eleccions generals després que cap candidat assolís una majoria suficient per ser proclamat president una vegada celebrades les eleccions el passat dia 20 de desembre. Amb una abstenció d’un 29.7%, els resultats, a Banyalbufar, varen ser els següents: per al Congrés dels Diputats, PP 101 vots; PSOE, 40 vots; UNITS PODEM MÉS, 91 vots; CIUDADANOS 41 vots; SOBIRANIA PER LES ILLES 9 vots; PARTIDO ANIMALISTA, 3 vots; UPYD, 1 vot i RECORTES CERO ELS VERDS, 3 vots. 
 
 

 Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 
Temperatura (ºC) 16.2 28.3 22.4  Est. AEMET / Sa Coma 
Dia  (hora) 2  (04:20) 13  (20:10)    10.2 l. 
 


