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PRIMER.- En data 21/06/2021, la Policia Local de Calvià emet informe pel qual
"recomana, ateses les circumstàncies actuals, la prohibició de l'accés i ús de les zones de
platja i cales del Terme Municipal de Calvià, des de les 20'00 hores de dia 23 a les 08'00
de dia 24 de juny per a la celebració de Sant Joan" i ho fonamenta en els punts següents:
“L'Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de
mesures de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada
per la Covid-19 i en el qual s'estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar a
cada una de les illes i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la
Covid-19 aplicables temporalment a les illes, estableix en el punt II.2 (Mesures
específiques relatives a les activitats socials - Platges) de l'Annex 1 (Pla de Mesures de
Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitaria Ocasionada per la
COVID-19) el següent:
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- El trànsit i la permanència a les platges de les Illes Balears s’ha de fer respectant les
mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció
de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d’una distància mínima de
seguretat. Es considera que la superfície de la platja que ocupa cada usuari ha de ser de
cinc metres quadrats i que la distància entre grups de persones ha de ser com a mínim
d’un metre i mig.
- Els ajuntaments poden establir limitacions tant d'accés com de capacitat a les platges, a
fi d’assegurar que es pugui respectar la distancia interpersonal de seguretat entre els
usuaris. Amb aquesta finalitat, poden establir límits en els temps de permanència, així com
en l'accés als aparcaments, per tal de facilitar el control de capacitat de les platges. La
capacitat màxima a les platges s’ha de calcular assumint la necessitat de quatre metres
quadrats d’espai disponible per persona.
- La possibilitat de permanència en aquests espais l’ha de determinar quinzenalment el
Consell de Govern per a cada illa.
També estableix, al punt I.2 (Mesures generals - Distancia interpersonal i us obligatori de
la mascareta), que:
- Es obligatori complir en tot moment la mesura de manteniment de la distància de
seguretat interpersonal de com a mínim un metre i mig entre persones no convivents. Es
recomana augmentar aquesta distància sempre que sigui possible, especialment en
espais tancats amb ventilació insuficient o quan es duen a terme activitats relacionades
amb una major producció de gotes i aerosols respiratoris, com ara cantar, fer exercici o
cridar. El manteniment de la distància de seguretat no exceptua l'obligació d’adoptar
mesures alternatives de protecció física amb ús de mascareta adequada, si escau, i
etiqueta respiratòria.
- Les persones de més de sis anys han de dur mascareta en tot moment, tant a la via
pública o en espais a l’aire lliure com també en espais tancats d'ús públic o a les zones
d'atenció al públic d’edificis, tant de titularitat pública com privada, quan es pugui concórrer
en el mateix espai amb altres persones no convivents, amb les excepcions que
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s’assenyalen en els paràgrafs següents, així com en els supòsits que preveu l’article 6.2
de la Llei 2/2021, de 29 de marc, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
- L'ús de mascareta no és obligatori durant la pràctica d’activitat física intensa o moderada,
d’activitats aquàtiques o l'ús d’instruments musicals de vent. S’equiparen a l’exercici
d’esport individual les activitats que suposin un esforç físic de caràcter no esportiu, a l’aire
lliure i de forma individual, mantenint, en tot cas, la distància mínima d’1,5 metres amb
altres persones que no siguin convivents. També exceptua d’aquesta obligació el moment
de consumir aliments i begudes, però no durant els temps d’espera ni en la sobretaula
posterior.
- S’entenen per activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta, les següents:
• El bany a la mar o en altres zones de bany; així com a piscines, a l’exterior o cobertes.
• En el cas del descans a les platges o en entorns assimilats, o a piscines no cobertes, el
període esmentat només es pot estendre a aquell en què la persona romangui en un punt
determinat i respectant la distancia mínima d’1,5 metres amb altres persones que no
siguin convivents i sense que la agrupació de persones pugui superar el nombre màxim
permès.
- Es recomana l’ús de la mascareta en els espais oberts o tancats privats quan hi hagi
reunions o una possible confluència de persones no convivents, encara que es pugui
garantir la distància de seguretat.
Per altra banda, l'Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 pel qual
s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es
modifica l’acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla
de mesures de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la Covid-19 i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi
de la Covid-19 aplicables temporalment a les illes, en el punt desè segon (Mesures
excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a totes les
Illes Balears, les quals esdevenen efectives i aplicables des de la publicació d'aquest
Acord fins a les 24.00 hores de dia 3 de juliol de 2021),apartat segon, estableix que:
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2. Platges
No es pot romandre a les platges entre les 24.00 i les 06.00 hores, llevat que sigui per durhi a terme alguna activitat o competició programada per alguna de les federacions
esportives de les Illes Balears. Els ajuntaments resten habilitats per poder avançar l'hora
de tancament de les platges situades en el seu terme municipal.”
SEGON.- Vist tot l'apuntat, i en ús de les competències establertes en la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en la resta de normativa que
resulti d'aplicació, s'eleva a la Junta de Govern local, en virtut de la delegació efectuada
per Acord de Ple de data 2019.06.20, la següent proposta d'
ACORD
PRIMER. Acordar la prohibició de l'accés i permanència a les platges del terme municipal
de Calvià des de les 20.00 hores de dia 23, a les 08,00 de dia 24 de juny, per a la
celebració de “la Nit de Sant Joan”, de conformitat amb el que es disposa en l'informe de
la Policia Local de l'Ajuntament de Calvià de 21 de juny de 2021, per evitar aglomeracions
i riscos de contagis derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
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SEGON. L'accés a les platges únicament estarà permès per a la permanència en les
instal·lacions dels establiments d'hoteleria i restauració situats a les mateixes platges, els
titulars dels quals seran els responsables de garantir les mesures de salut i seguretat
establertes per les diferents autoritats competents en matèria de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19. A aquest efecte, únicament es podrà fer ús de la superfície
concessionada, exceptuant, en tot cas, la superfície ocupada per hamaques i para-sols.
TERCER. Donar la publicitat necessària per al seu general coneixement.
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Aquesta és la proposta que qui subscriu sotmet a la consideració de la Junta de Govern
Local, la qual, amb el seu superior criteri, decidirà el que estimi més convenient per als
interessos municipals.
Calvià,
El batle,
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Alfonso Rodríguez Badal

