
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 28237

Decret 88/2009, de 18 de desembre, pel qual es fixa el calendari
de dies inhàbils per a l’any 2010, a l’efecte del còmput de termi-
nis administratius

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, estableix en l’article 48.7
que les administracions de les comunitats autònomes, amb subjecció al calen-
dari laboral oficial, han de fixar, en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies
inhàbils a l’efecte del còmput de terminis, el qual ha de comprendre els dies
inhàbils de les entitats que integren l’Administració local en l’àmbit territorial
corresponent.

El Reial decret 98/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i ser-
veis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de treball —execució de la legislació laboral— i el Decret 31/1996,
de 7 de març, d’assumpció i distribució d’aquests serveis i funcions, atribueixen
a la Comunitat Autònoma la competència en matèria de determinació del calen-
dari laboral oficial en el seu àmbit territorial.

De conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel
qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en relació amb el Reial decret 2001/1983, de 23 de juliol, modificat pel
Reial decret 1346/1989, de 3 de novembre, el Consell de Govern aprovà en la
sessió de 19 de juny de 2009 el calendari de festes per a l’any 2010 en l’àmbit
de les Illes Balears (BOIB núm. 96, de 4/07/2009). 

Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho conside-
rat el Consell de Govern en la sessió de dia 18 de desembre de 2009,

DECRET

Article únic
Es fixa el calendari de dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis

administratius que regirà durant tot l’any 2010 a la comunitat autònoma de les
Illes Balears en els termes següents:

1. Seran dies inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears, a més dels diumenges, les festes laborals d’àmbit nacio-
nal i d’aquesta comunitat autònoma que s’indiquen a continuació:

1 de gener Cap d’any
6 de gener Epifania del Senyor
1 de març Dia de les Illes Balears
1 d’abril Dijous Sant
2 d’abril Divendres Sant
5 d’abril Dilluns de Pasqua
1 de maig Festa del Treball
12 d’octubre Festa Nacional
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre Immaculada Concepció
25 de desembre Nadal

2. A més, seran dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els
dies de les seves respectives festes locals que figuren en l’annex de la Resolució
de la consellera de Treball i Formació de 16 d’octubre de 2009 per la qual es fa
públic el calendari laboral general i local per a l’any 2010 en l’àmbit de les Illes
Balears (BOIB núm. 157, de 27/10/2009).

Disposició final
Aquest Decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears i entra en vigor l’endemà d’haver-se publi-
cat en aquest darrer.

Palma, 18 de desembre de 2009

El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Presidència  
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA DE TURISME
Num. 28251

Decret 90/2009, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Decret
5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l’Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR)

L’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears, per al compliment de
la seva finalitat institucional, desenvolupa la seva activitat en tres àrees: Qualitat
Turística, Recerca i Tecnologies Turístiques i Inversions per a la Millora de
l’Entorn Turístic.

Actualment, i des de la perspectiva turística, les Illes Balears es presenten
com un destí madur adreçat de manera gairebé exclusiva al client de sol i plat-
ja, la qual cosa provoca una gran estacionalitat centrada en els mesos de juny,
juliol i agost. A més, en aquests darrers anys, ha sorgit una sèrie de destinacions
emergents, que han esdevingut competència directa de les Balears quant al mer-
cat de sol i platja.

La Conselleria de Turisme ha articulat mesures per tal d’alterar la tendèn-
cia d’aquestes dinàmiques, com per exemple un pla de màrqueting en el qual
s’estableixen les línies bàsiques per seguir mantenint la nostra competitivitat en
el mercat, així com reactivar un sector que, si no es transforma i s’adapta, corre-
ria el risc d’estancament.

Un dels principals camins per tal d’aconseguir aquesta reactivació és tre-
ballar en els diferents segments que presenta el mercat, diversificant la nostra
oferta, la qual cosa ens obliga a treballar no tan sols sobre una idea general de
destí sinó sobre cada un dels productes que configuren la nostra oferta turística.
Entre aquests hem de destacar el potencial que presenta el turisme de naturale-
sa, la nàutica, el sector dels congressos i convencions, el golf i el turisme cultu-
ral.

Atès que l’Institut d’Estratègia Turística (INESTUR) es considera la seu
adequada per dur a terme noves tasques de creació, desenvolupament, promoció
de nous productes turístics; desenvolupar plans de qualitat d’aquests productes,
així com els estudis que siguin adients sobre el seu desenvolupament, cal intro-
duir una modificació a l’article 2 del Decret 5/2004, en el sentit que les àrees
esmentades puguin dur a terme les tasques exposades.

Així mateix, per qüestions d’organització interna, i ateses les noves fun-
cions relatives als nous productes turístics, la vicepresidència de l’INESTUR
passa a ser ocupada pel director general competent en matèria de promoció
turística, i el director general competent en matèria d’ordenació i planificació
turística passa a ser vocal de l’entitat.

Finalment, s’ha de fer constar que s’han modificat els articles 11, 17, 18 i
19 per adaptar-los, en el cas de l’article 11, a la nova realitat organitzativa del
Govern de les Illes Balears, i en el cas de la resta d’articles esmentats, a la nor-
mativa actualment vigent en matèria de finances.

Per tant, a proposta del conseller de Turisme i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de dia 18 de desembre de 2009,

DECRET

Article primer
Es modifica l’article 2 del Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es

crea i regula l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears, el qual
passa a tenir la redacció següent:

Article 2
Adscripció, organització i finalitats

1. L’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears s’adscriu a la
conselleria competent en matèria de turisme, amb dependència directa del con-
seller o consellera. Pot realitzar, en règim de dret privat, qualsevol tipus d’acti-
vitat que sigui necessària per al compliment de les seves finalitats.

2. Per al compliment de la seva finalitat institucional l’Institut desen-
volupa les seves activitats i s’organitza en tres àrees:

— Qualitat Turística (IQT)
— Recerca i Tecnologies Turístiques (CITTIB)
— Inversions per a la Millora de l’Entorn Turístic (IMET)

3. Les finalitats de l’Àrea d’Inversions per a la Millora de l’Entorn
Turístic són:

a) La realització de projectes, activitats i actuacions destinades a la millo-
ra de l’entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones
turístiques.

b) La projecció, la construcció, la conservació, l’explotació i la promoció,
per si mateixa o mitjançant terceres persones, d’infraestructures destinades a la
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