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2 Dissabte El BOIB d’avui publica la convocatòria de creació d’un borsí de feina de 
personal de neteja per atendre les necessitats temporals i d’interinitat de 
personal de neteja de l’Ajuntament de Banyalbufar. 

3 Diumenge  Avui s’ha celebrat la 26 edició de la Concentració Motera Motorock FM i per 
aquest motiu, al llarg de tot el matí el poble de Banyalbufar ha patit el trànsit 
i el renou del pas de les motos pel municipi. 

5 Dimarts Avui el director general de Residus i Educació Ambiental del Govern ha resolt 
tancar provisionalment la deixalleria de Ses Teules atès que les actuals 
condicions constatades pels agents de Medi Ambient impossibiliten que 
continuï oberta per tal de garantir i assegurar la protecció de la salut humana 
i del medi ambient. Aquest tancament serà efectiu demà. 

6 Dimecres La direcció general de Residus de la Conselleria de Medi Ambient del Govern 
de les Illes Balears ha precintat avui la deixalleria de Ses Teules atès que no 
compta amb l’autorització necessària. Això ha provocat que la recollida 
selectiva dels fems, que es va implantar el passat mes d’abril, es ves afectada 
atès que no s’ha pogut accedir a l’esmentat espai per recollir els contenidors 
que cada dia es col·loquen en les tres zones de recollida de residus. 

11 Dilluns Avui hi ha hagut ple ordinari a les 19.00 h. Els dos principals punts de l’ordre 
del dia han estat l’aprovació inicial de la nova ordenança de recollida de residus 
que, després d’afegir-hi unes aportacions fetes pel grup de l’oposició, ha estat 
aprovada per unanimitat. L’altra punt ha estat la modificació de les NNSS de 
Ses Teules, que ha quedat “damunt la taula” pendent de comprovar unes 
dades que podrien afectar l’actual camp de futbol. A preguntes de l’oposició, 
el batlle ha manifestat que aviat s’instal·laran a l’entrada i sortida del carrer 
Major (davant Cas Cosí i s’Hotel Marivent) uns senyals de trànsit informant 
que l’accés a aquest carrer queda limitat als residents. 

12 Dimarts Avui finalitza el termini per presentar les instàncies per formar part del procés 
per a la constitució d’una borsa extraordinària de personal laboral temporal de 
la categoria de tècnic/a en atenció sociosanitària de l’Ajuntament de 
Banyalbufar (BOIB 86, de 2 de juliol). 

13 Dimecres Avui, coincidint amb el 25 aniversari de l’assassinat del regidor d’Ermua Miguel 
Ángel Blanco, la Federació Espanyola de Municipis ha convocat cinc minuts de 
silenci en totes les poblacions d’Espanya, als quals s’hi ha afegit l’Ajuntament 
de Banyalbufar. A les 12.00 h es guardarà aquest moment de silencia a la 
plaça de la Vila. 

14 Dijous Amb motiu de les festes des Port des Canonge, l’Ajuntament ha organitzat un 
concurs de fotografia. Qualsevol persona interessada hi pot participar enviant 
les seves fotografies. 

15 Divendres  Avui matí ha tengut lloc un ple extraordinari per acabar d’aprovar la 
modificació de les NNSS, segons la qual una superfícies de 1.880 m2 de la zona 
de Ses Teules (l’actual punt verd i la pista esportiva de color blau) passaran a 
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tenir ús per a instal·lació d’infraestructures municipals (nova deixalleria). L’ús 
previst a les NNSS de 1986 era esportiu. 

20 Dimecres L’Ajuntament de Banyalbufar ha anunciat que, fins a nova ordre, no es farà la 
recollida de voluminosos que es feia el darrer dimarts de cada mes. 

21 Dijous Després de dos anys de no poder-se fer, enguany es reprèn el Banyalbujazz, 
activitat subvencionada pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política 
Lingüística del Consell de Mallorca. El primer dels concerts, de Piolet Swing, 
s’ha celebrat avui a es Port des Canonge. 

25 Dilluns Aquest cap de setmana s’han pogut a tornar a celebrar les festes de Sant 
Jaume, patró des Port des Canonge. Després de dos anys sense poder fer-ho, 
hi ha tornat a haver jocs per a infants, activitats didàctiques a la platja, concurs 
de fotografia, sopar popular a la fresca i la tradicional missa del patró 
(celebrada ahir) davall els pins. 

26 Dimarts Tots aquells que esteu interessats en participar en l’organització de les festes 
de Banyalbufar, teniu avui horabaixa una cita a la plaça de la Vila, a les 20.00 
hores. 

27 Dimecres Avui horabaixa, a les 19.30 h, i amb l’assistència de la presidenta del Consell 
de Mallorca, Catalina Cladera, i de la vicepresidenta insular, Isabel Busquets, 
s’ha fet la visita de fi d’obres a la Torre des Verger. D’aquesta manera han 
quedat inaugurades les obres que s’han duit a terme al llarg dels dos darrers 
anys. 

28 Dijous Avui segon concert del Banyalbujazz, aquesta vegada a Banyalbufar, a càrrec 
de Tinons March. 

30 Dissabte A les 20.30 h, a l’església parroquial, tendrà lloc una activitat de Nits Clàssiques 
de la Tramuntana, “Ensemble Tramuntana. Instruments originals”. 

31 Diumenge Segons pública Ultima Hora els preus dels habitatges de Mallorca oscil·len 
entre els 874 €/m2 de Petra i els 5.600 de Bendinat. Banyalbufar es troba més 
o menys a la meitat de la taula, amb una mitjana de 2.453,83 €/m2. 

 
 

Informació meteorològica del mes  
 

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

Temperatura (ºC) 21.1 33.7 27.7  Est. AEMET / Sa Coma 

Dia  (hora) 02  (02:50) 25  (09:00)   0.2 L  

 
 


