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Dijous

Diario de Mallorca d’avui recull la denúncia que l’Assemblea per Banyalbufar i
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Divendres

Última Hora publica les declaracions del batlle de Banyalbufar qui considera

Es Port ha fet respecte del col·lapse de trànsit, d’una hora de duració, que
va patir el poble el passat diumenge, 30 d’abril, amb motiu de la diada
motorista. Segons l’Assemblea, es va posar en risc la seguretat de les
persones i es va donar una mala imatge del poble, i destaquen que la
intervenció de l’Ajuntament va ser nul·la, excepte per la presència de l’únic
policia municipal. Consideren que és cert que l’Ajuntament no té recursos
econòmics i humans per fer front a una situació com la que es va patir, però,
no obstant això, s’hauria d’haver coordinat millor amb els organismes
competents.
que el poble no ha d’assumir el cost del pas de 5000 motos. Assenyala que
el dia de la volta ciclista 312, el passat 29 d’abril, es varen contractar set,
vuit o deu policies d’altres llocs perquè l’organització se’n feia càrrec. Així
mateix, matisa que l’embós provocat pel pas de les motos va durar 20
minuts i no 45 com assenyalava l’oposició, i que es va produir en el moment
que passava per Banyalbufar l’autobús de línia. Quant al pas de les motos,
diu el batlle que s’havia rebut un fax de l’organització indicant que passarien
500 motos i no 5000 com finalment va passar.
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Diumenge

Última Hora publica avui un article relatiu a un informe del Govern sobre el

sòl urbanitzable lliure dels municipis de Mallorca. Segons aquest estudi, a
Banyalbufar es podrien construir 81 habitatges en sòl vacant, cosa que
permetria incrementar la població en 205 persones, és a dir, un 39% més
respecte de l’actual padró.
13

Dissabte

El BOIB d’avui publica l’Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les

Illes Balears sobre la modificació puntual de les NNSS de planejament per a
nova EDAR del Port des Canonge. L’acord assenyala que se sotmetrà a

avaluació ambiental estratègica la modificació puntual de les normes
subsidiàries de Banyalbufar relatives a la ubicació d’una estació depuradora
d’aigües residuals al Port des Canonge.
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Diumenge

Avui, segon diumenge de maig, s’ha celebrat, com ja és tradicional, la festa
de la Mare de Déu de la Rosa. Per aquest motiu, una vegada acabada la
celebració litúrgica, el Rector, Mn. Llorenç Lladó, ha beneït les roses que han
estat entregades a tots els assistents a l’ofici.
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Dilluns

Avui el ple, amb motiu de les obres que s’estan realitzant a la Casa de la
Vila, ha tengut lloc a la seu provisional de l’Ajuntament a les instal·lacions de
ses Escoles. Per unanimitat s’han aprovat tres mocions presentades pel Grup
de l’Assemblea (creació d’un registre d’entitats municipals sense ànim de
lucre; elaboració d’un reglament d’ús dels locals públics municipals i
elaboració d’un pla d’igualtat municipal), i dues de l’equip de govern del PI.
També s’ha aprovat, però amb els vots en contra del grup de l’oposició, un
augment de taxes del servei d’aigua potable (al voltant d’un 4%) i una nova
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ordenança per fer pagar (sistema ORA) per deixar els cotxes a l’aparcament
des Camp den Toios, excepte per aquells que tenguin el cotxe matriculat a
Banyalbufar i que demanin una tarja acreditativa que costarà 10 euros per
dos anys. El Batle ha dit que això es feria com a prova pilot i mitjançant un
conveni o acord amb una empresa privada.
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Dijous

Al llarg d’aquesta setmana, els veïns de Banyalbufar han pogut sentir els
motors d’un helicòpter que ha procedit a retirar les restes de la caseta que
els anys 50 del segle passat va ser construïda a Sa Mola i que recentment ha
estat enderrocada.
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Dissabte

El BOIB d’avui publica les Bases convocatòria per constituir borsa de feina
d’aspirants a peó de manteniment a l’Ajuntament de Banyalbufar. Aquestes
bases ja havien estat aprovades en el ple de dia 20 de març però encara no
s’havien publicat. El termini per a la presentació de sol·licituds acaba dia 12
de juny.
El mateix BOIB publica la Resolució del President de la Comissió de Medi

Ambient de les Illes Balears d’arxiu, per caducitat, de l’expedient núm.
24848/2012 relatiu a la revisió de les NNSS de Banyalbufar i la seva
adaptació al PTI de Mallorca. Això significa que les normes subsidiàries i el

catàleg de patrimoni que es varen elaborar la passada legislatura, amb el
consegüent cost econòmic que això va suposar, no serviran i s’haurà de
començar a elaborar una normativa urbanística completament nova.
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Dilluns

Diario de Mallorca d’avui publica que “Banyalbufar ya posee el 50% de la
emblemàtica Torre des Verger “. Els germans Vives Bauzà han cedit un 25%
de la titularitat de Sa Torreta. Aquest 25% s’afegeix al que, anys enrere, va
cedir Isabel Cilimingras Vives. L’article fa referència també a la reivindicació
que, al llarg dels 25 anys d’existència de Bany-al-Bahar, ha fet de la
recuperació d’aquest espai.
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Dimecres

“El Ajuntament deberá aprovar unes nuevas NNSS para adaptarlas al Plan
Territorial” és el titular d’una notícia d’Última Hora d’avui en la qual
assenyala que el batlle, Mateu Ferrà, ha declarat que és impossible adaptar
les actuals normes al Pla Territorial Insular. La Comissió de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears ha arxivat, per caducitat, la revisió de les normes
urbanístiques presentades per l’Ajuntament ja que no varen ser presentades
en els terminis establerts. Tot això obligarà a començar de bell nou
l’elaboració d’una normativa que s’ajusti al que marca el Pla Territorial
Insular.

Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
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Mínima
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Pluviometria (l/m2)
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