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1 Dijous Avui matí, de gran dia, una comitiva de tècnics del Departament de 
Costes i Ports de les Illes Balears, acompanyats del nostre Batle, han 
baixat fins a la Cala i el Port, suposam que per analitzar i veure sobre 
el terreny alguns dels problemes que hi tenim, com són l’enfonsament 
i necessària reparació del dic, el perillós forat que hi ha baix del 
passadís que du a l’escala, la degradació dels molins, etc. etc.  

3 Dissabte El BOIB d’avui publica un anunci de l’Ajuntament de Banyalbufar per a 
la licitació del contracte d’obra “Condicionament de vials i paviments 
varis”, obra inclosa dins la convocatòria de subvencions del Pla 
Especial 2017-18 per a la realització d’obres i serveis de competència 
municipal del consell de Mallorca, per un valor estimat de 176.764,30 
€ més l’IVA corresponent. Les ofertes es poden presentar fins a 13 
dies naturals comptats a partir de dilluns. 

9 Divendres Avui ha nascut na Marina, segona filla de Jordi Ambròs Tomàs i de 
Mercè Ferrer. La nostra enhorabona més sincera als papàs, al seu 
germanet i als padrins, Sebastià Ambròs i Malen Tomàs. 

10 Dissabte Ahir i abans d’ahir varen ser dos dies molt freds a totes les Illes 
Balears en general. A Banyalbufar les mínimes han oscil·lat entre els 
4.8 i els 5.0 graus respectivament, i les màximes no han passat dels 
9.3 graus cap dels dos dies. 

16 Divendres L’Ajuntament de Banyalbufar ha fet públic un ban segons el qual s’obri 
un termini que finalitza el proper divendres 2 de març per tal que 
qualsevol ciutadà pugui presentar al·legacions, qüestions o inquietuds 
a l’aprovació inicial, per part del Consell de Mallorca, de la “Delimitació 
provisional de les zones aptes per a la comercialització de les estades 
turístiques a habitatges d’ús residencial a Mallorca”. 

19 Dilluns En data d’avui, quatre veïnats de Banyalbufar han presentat un escrit 
a l’Ajuntament en el qual reiteren la queixa, ja formulada el mes de 
desembre de l’any passat, respecte de les molèsties ocasionades per 
les màquines de climatització instal·lades a la teulada de l’edifici 
recentment reformat amb subvencions del Consell de Mallorca. 
Insisteixen en les molèsties provocades per aquestes màquines, fins i 
tot durant tota la nit, quan no hi ha ningú a l’interior de l’Ajuntament. 

20 Dimarts L’Oficina del Cens Electoral ha fet pública la relació del nombre 
d’electors nacionals residents a Banyalbufar entre el mes de febrer del 
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2017 i el mes de gener de 2018. Amb petites oscil·lacions més a més, 
la diferències entre ambdós mesos és de – 9 electors. 

21 Dimecres El BOE d’avui publica la resolució del Consell de Mallorca relativa a la 
modificació de l’expedient de declaració com a bé d’interès cultural 
amb categoria de Monument de Son Valentí, cosa que implica la 
suspensió de la tramitació de les llicències municipals de parcel·lació, 
edificació o enderrocament en la zona afectada. 

22 Dijous Al llarg d’aquesta setmana, s’han notat els primers efectes de les 
pluges i, encara que molt tímidament, la Font de la Vila ha “revengut” 
una mica. 

26 Dilluns L’Assemblea per Banyalbufar i Es Port ha difós un comunicat en el 
qual recull les ajudes concedides pel Consell de Mallorca a 
l’Ajuntament de Banyalbufar: un total de 246.199,94 euros dels quals 
213.888,43 corresponen, com ja hem dit, a la pavimentació dels 
carrers i 32.311,51 a l’ampliació de la voravia de sa Carretera Nova, 
obra, aquesta darrera, adjudicada a Rafel Nadal del Rosario, l’única de 
les quatre empreses convidades que va presentar una oferta. Les 
obres de pavimentació dels carrers encara estan pendents 
d’adjudicació. 

27 Dimarts Si ja hem dit més amunt que els dies 8 i 9 varen ser molt freds, avui 
encara ho ha estat més. La temperatura mínima d’avui, i de tot 
l’hivern, ha estat de 4 graus, a les 17.20 de l’horabaixa. La màxima no 
ha superat els 8 graus. 

28 Dimecres Diario de Mallorca publica un article relatiu a la possibilitat que els 
ajuntaments inverteixin part del superàvit acumulat. Això no era 
possible fins ara atesa la prohibició imposada per part del Ministeri 
d’Hisenda del Gobierno de España. La suspensió d’aquesta prohibició 
afecta només el superàvit acumulat l’any 2017, però no l’acumulat en 
anys anteriors. En el cas de Banyalbufar, el superàvit acumulat fins a 
l’any 2016 és de 1.407.006,49 €. 
Si ahir parlàvem de les temperatures més baixes de tot l’hivern, avui 
hem de destacar el contrast respecte d’ahir: a les 22.30 h, hem arribat 
a una temperatura màxima de 17.8 graus, coses que suposa una 
diferència de + 13.8 graus entre la mínima d’ahir i la màxima d’avui. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

Estació AEMET 
Sa Coma Mínima Màxima Mitjana  Pluviometria (l/m2) 

Temperatura (ºC) 4.0 17.8 10.2  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 27  (17:20) 28  (22:30)    98.6 

 


