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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, Joan Boned substitueix Francina
Armengol.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Eulàlia Llufriu.

Compareixença RGE núm. 6476/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller de Turisme i
Esports, per tal d'informar sobre el mostrador turístic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença RGE núm. 6476/14, del conseller de Turisme i
Esports, solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
de Turisme adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre el mostrador turístic.

Assisteix el Sr. Jaime Martínez i Llabrés, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat per la Sra. Monserrat Jaén i
Mercadal, directora general de Turisme; pel Sr. José Marcial
Rodríguez i Díaz, gerent de l’ATB; per la Sra. Cecilia Plasencia
i Venys, cap de gabinet, i per la Sra. María José Merino i Ruiz,
cap de premsa.

Té la paraula el Sr. Jaime Martínez i Llabrés per fer
l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, senyors i senyores
diputats. El projecte Aparador és un canvi de filosofia de la
gestió turística sota la responsabilitat d’una administració
pública. La informació turística, sigui quin sigui el seu origen,
és gestionada des de diferents perspectives públiques i privades,
sense perdre la seva essència local vinculada al territori. El
projecte planteja fer fluir la informació des d’un àmbit local a
un àmbit global, possibilitant diferents escenaris en funció dels
seus destinataris. És un projecte clarament innovador, un
referent dins l’Estat espanyol i en els mercats emissors, fins i tot
abans del seu llançament un nou paradigma que disposa del
consens de totes les administracions públiques involucrades i
del sector privat. Els seus beneficis seran molt importants per
als ciutadans, visitants, empresaris i emprenedors i per al mateix
desenvolupament regional balear i situen a l’avantguarda
l’Agència de Turisme de Balears, la conselleria i per tant, el
mateix Govern.

Les diverses marques identitàries de Balears com a
destinació turística, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i
Palma de Mallorca són el principal actiu, la responsabilitat de
les quals és exclusiva de l’administració balear i constitueixen
l’element impulsor i cohesionador del Projecte Aparador.

Una de les singularitats que caracteritzen les Balears pel que
fa al sector turístic no és només el nombre de visitants i la
singularitat dels seus productes i entorn, sinó que també va
constituir des dels inicis un bressol de teixit empresarial de
primer nivell relacionat amb el turisme que no només ha crescut
i s’ha consolidat com a referència mundial sinó que, a més, s’ha
expandit en infinitat de països i destinacions i gestiona múltiples
aspectes relacionats amb el sector: hoteleria, canal minorista,
receptiu, companyies aèries, oferta complementària i de suport,
etc.

Les sis primeres companyies hoteleres espanyoles d’àmbit
internacional de vacances són de Balears i mantenen aquí la
seva seu, i tres d’aquestes són entre les primeres trenta mundials
en nombre d’habitacions en qualsevol línia de producte. 

Pel que fa al teixit productiu integral, les Illes Balears
posseeixen un potent sistema de producció turística que compta
amb més de 10.500 empreses, l’activitat principal de les quals
s’emmarca dins el sector. 

Els més de 13 milions de turistes, dels quals un 80% són
estrangers, mouen més de 10.000 milions d’euros anuals, el que
suposa un 44,2% del PIB balear i genera un 30,8% de les
ocupacions directes a les Illes. 

Aquestes dades mostren únicament els àmbits directes del
sector turístic, però si a aquests se’ls sumessin els indirectes
aquests índex augmenten de forma considerable, suposant més
del 85% del PIB.

Balears és, a més, un bressol de desenvolupament tecnològic
vinculat al turisme. Els clústers de turisme i el ParcBit compten
amb unes 150 empreses vinculades a les TIC, que exporten
tecnologia. En l’actualitat la proliferació de l’ús digital,
juntament amb els avantatges obvis que proporciona, ha fet que
la informació relacionada amb l’activitat turística es trobi
emmagatzemada en diferents ubicacions i gestionada per
infinitat de tercers. Disposar de tota la informació o conèixer la
seva localització i poder accedir-hi obre un horitzó infinit de
possibilitats. 

Amb aquesta premissa neix l’Aparador Turístic IntelAligent
de les Illes Balears, també conegut per les seves sigles en
anglès, TIE. L’Aparador Turístic IntelAligent de les Illes Balears
no és només un projecte tecnològic sinó un canvi en la filosofia
de la gestió turística. La informació turística, sigui quin sigui el
seu origen, és gestionada sota diferents perspectives públiques
i privades. No obstant això, la seva essència és local, perquè és
el territori on es genera l’activitat turística on està el seu origen.
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L’Aparador Turístic IntelAligent pretén fer fluir la informació
d’un àmbit local a un global i possibilitar diferents escenaris en
funció dels seus destinataris, des del municipi a la World Wide
Web. Els turistes podran cercar informació de les millors
experiències turístiques que és possible gaudir a les Illes Balears
quan pren la decisió del viatge, però també podran consultar els
horaris dels autobusos quan es trobin passejant per les nostres
ciutats, farmàcies que té al seu entorn, oferta de restauració,
hotels, oferta cultural, zones de fondeig controlat, instalAlacions
de temporada a platges, instalAlacions esportives amb els seus
serveis, qualsevol tipus d’esdeveniment calendaritzat en aquell
mateix moment. El context condiciona les seves necessitats i,
per tant, també aquest accés a la informació.

Per això, el Govern de les Illes Balears en colAlaboració amb
totes les administracions públiques, especialment els
ajuntaments i els consells insulars i la indústria privada, ha
impulsat el disseny, construcció i expansió d’un ambiciós
projecte que canalitza la informació turística provinent
d’entitats locals, la consolida i permet la seva difusió sota una
perspectiva global. Constitueix un conjunt de solucions basades
en la última generació de tecnologies TIC, amb la finalitat que
els ciutadans, visitants i empreses puguin accedir i satisfer les
seves necessitats i identificar cada metre quadrat del territori.
Disposar d’un inventari catalogat com pertoca permet analitzar
la demanda d’informació turística, personalitzar les experiències
dels turistes i conseqüentment augmentar la seva satisfacció,
però, a més, possibilita als empresaris a adaptar els seus
productes, reinventar-los o generar-los d’acord amb aquesta
anàlisi.

Per això, l’Aparador Turístic IntelAligent és un sistema obert
a les necessitats dels empresaris, dels emprenedors i de totes les
administracions públiques. Les darreres tecnologies en sistemes
de customer experience management seran posades a prova pels
cada vegada més exigents turistes de les Illes en un aparador
interactiu el qual pretén trencar radicalment amb els sistemes de
promoció tradicionals, informació geolocalitzada segmentada
amb un alt component visual i una experiència d’usuari
atractiva, diferent i innovadora.

L’aparador s’explota sota diferents formats segons els seus
objectius, que són: promocionar les Illes Balears a fires;
divulgar les destinacions turístiques a internet; complementar
informació dels actors turístics, siguin majoristes de viatges,
línies aèries o cadenes hoteleres, o generar experiències
atractives com a resultat de la unió de diferents i únics productes
existents a les Illes Balears. Aquests són, només, alguns
exemples de les possibilitats que ofereix el nou aparador.

A mes d’oferir informació als nostres turistes els nostres
sistemes d’informació associats a l’Aparador Turístic
IntelAligent permetrà que planificar la visita a Balears sigui
senzill i divertit, ajudar al turista a personalitzar el seu viatge i
oferir-li tot el necessari, i perquè la planificació de la seva visita
a les destinacions i activitats possibles sigui una experiència
senzilla, rica i diferent. D’aquesta manera també podrem
conèixer, idò, totes les interrelacions que puguin fer els visitants
amb els nostres productes, municipis i cada una de les marques.

L’Aparador Turístic IntelAligent disposarà d’una nova
manera interactiva, rica i visual de presentar els atractius de les
Illes. Les experiències que els nostres turistes podran viure a les
Illes Balears seran dissenyades tant des d’una perspectiva
pública com de manera individual, que permetrà als turistes
crear el seu propi escenari i compartir-ho amb familiars i amics.
La tecnologia també ens possibilita guiar, ajudar i escoltar els
nostres turistes quan arriben a destinació, com a bon amfitrió és
interès del Govern de les Illes Balears que els nostres visitants
se sentim còmodes, confortables i segurs en la nostra destinació.
Els dispositius mòbils, tablets i smartphones seran l’eina
perfecte.

El Sistema Amfitrió, que formarà part de la seva visita a les
Illes, és una aplicació destinada a dispositius mòbils que
permetrà consultar el catàleg complet de recursos turístics
emmagatzemats a bases de dades associades al TIE, permetrà al
visitant consultar tota la informació de l’entorn que l’envolta,
així com els detalls de la seva planificació i compartir i
consultar amb amics i familiars les seves experiències i accedir
a la informació del seu interès personalitzada, d’acord amb els
seus gusts i necessitats. A més, permetrà al Govern garantir un
canal de comunicació que incrementi, si cal encara més, la
seguretat de la seva estada, seguint les més exigents
recomanacions de l’Organització Mundial del Turisme.

En definitiva, l’Aparador Turístic IntelAligent de les Illes
Balears és un projecte innovador que disposa del consens de
totes les administracions públiques involucrades i que serà molt
útil per als ciutadans, visitants, teixit empresarial involucrat i
emprenedors en un clar concepte agrupador de millora de la
destinació, de la rendibilitat i de la sostenibilitat del motor
productiu de les Illes. Encara que existeixen projectes i
referències, tant a Espanya com a l’estranger, que contemplen
de manera aïllada o individual algunes de les funcionalitats del
TIE és la primera vegada, fins i tot en el context internacional,
que s’ajunten de manera integrada totes les àrees en un sol
projecte que neix de base completament integrat i com un
ecosistema de desenvolupament d’aplicacions i solucions
pròpies del Govern o de tercers.

Les principals àrees funcionalitats singulars del TIE, a un
nivell molt resumit, són: un sistema integrat d’informació
turística de tots els recursos de Balears no només
georeferenciats totalment sinó que el seu maneig i interfície són
sempre especials; un sistema de promoció i difusió creuada
intelAligent basat en navegació activa amb responsabilitat de
manteniment associada als municipis de destí i als consells
insulars; un assistent amfitrió integrat a l’anterior des de les
etapes de possible selecció de destinació a Balears fins a la
tornada a casa; un amfitrió amb destinació integrada
completament basat en mobilitat avançada i geomaneig, amb
cartes de servei sota demanda, la realitat augmentada permet
mostrar contingut enriquit de gran qualitat audiovisual i, en
alguns casos, de caràcter interactiu que pot ser incrustat a
aplicacions informàtiques, tant vídeos com informació històrica,
cultural, etc.
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Es tracta d’elements molt adequats per promocionar les
nostres marques i productes turístics que poden ser emprats en
diferents entorns, internet, fires, presentacions. La funcionalitat
que permet visualitzar aquest tipus de contingut a l’Amfitrió ja
ha estat implementada. En aquests moments es generen noves
peces de realitat augmentada mitjançant convenis subscrits amb
la Universitat de les Illes Balears i amb la (...). Les peces en fase
de construcció són: quinze vídeos experiencials en alta
definició; uns quinze vídeos immersius de 360 graus; uns quinze
panorames immersius també preses fixes de 360 graus; cinc
vídeos interactius més; una o duess microampliacions per a
dispositius mòbils destinades a fires que tenguin com a objectius
la promoció turística de les nostres marques -totes aquestes
produccions estaran disponibles al llarg de 2015 de forma
progressiva- una integració amb la informació reglada de
recursos turístics de Balears de la conselleria; una extensió per
connectar recursos i serveis de la indústria turística, majoristes,
minoristes, intermediaris, transportadors, allotjament principal
i alternatiu, oferta complementària, altres cross it up sellers a
l’Amfitrió; una integració bidireccional amb xarxes socials
orientada a l’Amfitrió; una primera fase de (...) turística al
servei de la indústria turística; un apps play per a totes les
aplicacions amb mobilitat pròpies i especialment de tercers; un
sistema dissenyat per ser construït i operat fàcilment sota cloud;
una finestreta única; estadístiques en temps real; aplicacions
vàries; un centre de control en temps real de gestió turística; el
model de modular també la gestió turística segons la demanda,
i controlar la destinació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes i
observacions, per la qual cosa demanaria als portaveus si volen
aquest temps o podem continuar.

Per tal de formular preguntes i observacions, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Sansó, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. En primer lloc,
vull donar la benvinguda al conseller de Turisme i Esports i a
l’equip, les persones que l’acompanyen avui. 

Com ja ha hem dit en diverses ocasions, com hem comentat
en diverses ocasions, des del Grup Socialista apostam
directament per aquelles polítiques que siguin invertir en R+D+I
i sobretot en aquelles que aposten per les tecnologies en el món
turístic, així ho pensam i així ho hem defensat en diverses
proposicions que s’han dut aquí, tant en Ple com en comissió.
Per tant, la iniciativa d’un aparador turístic com a centre de
coordinació, d’informació i de promoció turística a través de les
noves tecnologies ens sembla molt positiu. A més, com a
comentat el conseller, amb aquest canvi de filosofia en la
informació turística, també està molt al dia atès que cada vegada
més el turista va als llocs pel seu compte i cerca informació i
interactua, cerca comentaris d’altres persones, cerca diferents

productes on va. Per tant, com a element i com a projecte
consideram que és positiu. 

Així i tot, creim que ja fa uns dos anys, o quasi dos anys,
que promocionen aquest estand, bé aquest projecte, perquè no
és ben bé un estand, de fet el duen com a estand a les diferents
fires que hi ha hagut amb diferents pantalles, i consideram, des
d’aquest punt de vista, que des del punt de vista que fa tant de
temps que ho promocionen i no acabam de veure la fi d’aquest
projecte, és vera que és complicat, també ho entenem que no és
fàcil introduir tota aquesta informació, però així i tot
consideram que hi ha tres punts de vista que voldríem que ens
aclarís, tres punts de vista no, diverses qüestions que voldríem
que ens aclarís, i ho enfocarem des de tres punts de vista: des
d’un punt de vista econòmic, des d’un punt de vista
competencial i des d’un punt de vista de la confusió que hi ha
actualment amb els diferents enllaços per accedir a informació
turística a les nostres illes, em referesc a enllaços on line.

Des del punt de vista econòmic, i tal com va comentar el
conseller a la Comissió d’Hisenda explicant el pressupost per a
2015 de la seva conselleria, va dir que a aquest projecte s’hi
destinaven 800.000 euros. Per tant, ens agradaria saber algunes
qüestions sobre aquest cost o aquesta inversió: quin import s’hi
ha destinat fins ara -perquè els 800.000 euros va dir que eren per
al 2015-, però fins ara hi ha hagut un cost que supòs que
s’accedeix ja al pressupostat l’any passat, per tant ens agradaria
saber quin és aquest import. Si aquests 800.000 euros són per a
la primera fase, per acabar de desenvolupar la primera fase a la
qual vostè ha fet referència, que segons tenim entès es va
adjudicar l’abril de 2014, o si ja és per a una segona fase.

Després, també ens agradaria saber en quantes fases s’ha de
desenvolupar aquest projecte, crec que hi ha fet una menció,
però no m’ha quedat ben clar, per tant, voldríem un aclariment
al respecte. I també, quan serà acabat definitivament, ja que
consideram que dur-ho a promocions de les Illes Balears a les
diferents fires turístiques si al cap i a la fi només es presenta un
10% d’aquest projecte, com es va comentar en aquesta comissió
fa uns mesos, per tant, consideram que tal vegada és una
despesa inútil perquè al cap i a la fi no té molta repercussió
atesa la poca informació que es deu donar a les fires sobre
aquest.

També, en aquest aspecte, voldríem saber la implicació del
sector privat, la colAlaboració econòmica, si no ara en el futur,
perquè se suposa que el sector privat també tendrà una
promoció dels seus productes i podrà accedir-hi amb publicitat,
suposam, o de quina manera tenen prevista la colAlaboració amb
el sector privat.

També, voldríem saber els resultats que ha tengut fins ara,
és a dir, si ho han dut a les diferents fires, que han instalAlat allà
les diferents pantalles, voldríem saber si tenen algun informe
sobre les visites que han tengut a les diferents fires i a les
diferents illes, en concret, és a dir, diversificar les visites que hi
ha hagut per illa, i si creuen que ja ha repercutit aquest aparador
a l’increment de visitants que hem tengut aquest estiu. 
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També, voldríem saber si tendrà una central de reserves
d’hotel, de restaurants, d’espectacles sense intermediaris, quina
administració farà el manteniment o l’actualització de tota la
informació i quin és el darrer responsable del contingut que
aparegui a l’aparador, és a dir, l’administració més responsable.
Qui farà el manteniment, perquè se suposa que a un projecte
d’aquests hi ha d’haver un manteniment constant i una
actualització constant? Quina participació han tengut en aquest
projecte els consells insulars? I si la finestreta única que es va
crear amb la Llei de turisme no funciona o no és una realitat, els
usuaris han de continuar anant a les diferents administracions i,
fins i tot, fins a la mateixa administració perquè hem de pensar
que aquesta finestra sí serà operativa. Voldríem saber si la
finestreta serà operativa.

Després, des del punt de vista competencial, que he dit que
ho plantejaria des de tres punts de vista, li vull recordar que
l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears al seu
punt 3 estableix que els consells insulars tenen competència
exclusiva en informació, ordenació i promoció turística. Per
tant, des d’aquest punt de vista, consideram que l’elaboració
d’aquest operador envaeix les competències d’informació i
promoció dels consells. Per tant, aquí ens trobaríem una altra
vegada davant una duplicitat de competències, les quals vostès
diuen una vegada i una altra que volen eliminar i al cap i a la fi
l’únic que fan és posar-ne més. Per això, volíem saber si tenen
un acord o si ja han arribat a algun acord amb els diferents
consells i amb quins han arribat a un acord i amb quins no,
respecte d’aquest projecte, em referesc.

També volia fer referència als ajuntaments, perquè vostè
també ha comentat que tenien relació amb la implicació de
diferents ajuntaments i crec que tenien un termini per apuntar-se
a aquest projecte. Volíem saber quants ajuntaments s’han
implicat o s’han apuntat per colAlaborar amb aquest projecte.

Des d’un punt de vista, que he comentat, de la confusió en
les promoció de les Illes Balears on line, ho dic perquè hi ha una
diversitat de webs quan un vol visitar les Illes Balears a què ens
remet Google, el cercador més utilitzat, si entram a Google i
posam “turisme” o “turisme Illes Balears” ens surten, en primer
lloc, prou ben posicionat illesbalears.es, però llavors també hi
ha VisitMallorca, InfoMallorca, Inestur, Turisme Ibiza,
Descubre Ibiza, formentera.es, Visita Formentera, etc., un llarg
etcètera de webs.

Si llavors entram a Illes Balears cal dir que tenen una web
molt obsoleta i molt estàtica. Avui, abans d’entrar aquí, he anat
des del meu ordinador, he entrat a illesbalears.es, he anat a
Mallorca..., bé, he anat a les diferents illes, però la que conec
més és Mallorca i he anat a Mallorca, i a la pàgina principal de
Mallorca surt primer Oktoberfest, que ja sortia... és a dir, surt la
mateixa informació que sortia el maig del 2014, surt
Oktoberfest i després Fra Juníper Serra, això és el que em sortia
a l’ordinador de la feina avui abans de venir aquí.

Per tant, estaria bé saber si fan comptes reenllaçar tota
aquesta informació o... és a dir, que la mateixa informació,
d’aquestes webs, sigui la que sortirà a l’Aparador Turístic, si
s’unificarà tot, com fan comptes llevar tota aquesta mescla
d’informació turística que es troba el turisme a l’hora de venir
aquí. Si fan comptes actualitzar abans d’acabar aquest projecte
la pàgina web infobalears... illesbalears.es la qual consideram
que és molt important tenir-la al dia, encara que estigui en
procés el projecte Aparador Turístic, consideram que s’ha de
dur..., s’ha de tenir tot actualitzat.

També voldríem saber els detalls del producte perquè, per
exemple, si vull anar a Sineu, suposem que Sineu colAlabori, que
estaria bé que tots els municipis colAlaborassin en aquest
projecte, volia saber el detall, que em digui si puc anar visitar
l’església, si em dirà que aquella església té el campanar separat
a través d’un pont i què puc visitar d’aquesta església o d’aquest
pont, què puc fer, el detall del producte que vaig a veure; o si
vull anar d’excursió per Sa Duaia, que és al Parc de Llevant...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ja vaig acabant, Sr. President. ..., si em dirà com puc
arribar allà des de Palma, i no només em faci una ruta, un plànol
dibuixant la ruta de l’excursió a peu. Voldríem saber per tant
aquest desglossament.

I quan -vaig acabant, les dues darreres preguntes-, quan es
podrà emprar, que ja li ho he comentat, directament pels
ciutadans. I vostè ha fet un comentari que seria a través d’una
aplicació o també on line, supòs, però aquí han de tenir en
compte i volia que ens ho aclarís que vostè ha dit que estaria ple
de vídeos, d’imatges, de moltíssima informació. A les llles
Balears, li vull recordar que hi ha molts de punts als quals és
difícil accedir... ni amb 3G i amb WiFi ja ni en parlem, per tant,
no serà fàcil accedir-hi per molts d’indrets a aquesta aplicació,
per tant, ens agradaria saber..., -perdó, a la web, si fos el cas-,
ens agradaria saber com tenen previst rectificar aquests defectes
que tenim.

Bé, si em deix alguna pregunta ja la plantejaré després. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS intervé l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots, bon dia conseller i a tot l’equip que
l’acompanya. El primer que li volia dir és que som al novembre
d’enguany, ja pràcticament a punt d’entrar al desembre i bé, hi
ha molts temes per parlar a nivell de turisme i estaria bé que, ja
que compareix el conseller prou de tant en tant en aquest
parlament, idò almanco, jo sé que aquesta compareixença que
debatem avui es va registrar el mes de juny, però també des del
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mes de juny hi ha moltes preguntes dels altres grups, però també
del meu sobre temes que crec que són prou més interessants que
això que debatem avui, que també és molt interessant, eh?, però
des del tema de l’evolució del reglament de la Llei de turisme
que es va presentar aquest estiu; el tancament de l’Hotel Delta;
la relació de la qualitat en la contractació en relació amb la
temporada; el mateix balanç de la temporada turística; ports;
privatització d’AENA, quantitat de temes que es tornen ajornar.
Ara vendran els pressuposts i ja veig que serà a principis de
l’any que ve o ens hauran de respondre per escrit, i això que
vostè sap que moltes vegades li he dit que ja m’agradaria la
celeritat d’altres conselleries com té la seva a l’hora de
respondre, almanco les preguntes per escrit i les solAlicituds de
documentació, però ja que ve poques vegades a aquest
parlament, poques vegades, vull dir davant aquesta comissió,
estaria bé prioritzar temes perquè, si no, un es queda com amb
la sensació que el conseller ha triat del menú del que podia venir
a debatre amb els parlamentaris allò que per ventura és una mica
més còmode que qualsevol dels temes que li acab d’esmentar,
però bé, és igual, anècdotes a part.

Ja vam tenir ocasió fa mesos de debatre en aquesta comissió,
a partir d’una proposició no de llei d’aquestes d’autobombo,
que fa el Grup Popular sobre l’Aparador Turístic, i en aquella
ocasió ja vaig comentar que estava molt bé apostar per l’ETI,
per l’escaparate aquest turístic intelAligent, però que a la vegada
no podíem obviar parlar d’aquests temes i amagar que, per
exemple Hosteltur o arran d’un resultat d’un estudi, d’un
projecte que és el Codetur entre el Ministeri d’Economia i la
Universitat Pompeu Fabra va treure un rànquing de portals
turístics de les comunitats autònomes a principis d’any on el
portal de la nostra comunitat, aquest que diu la Sra. Sanso, que
és el primer que surt al Google, quan poses “Illes Balears”,
“Mallorca”, etc., illesbalears.es ocupava el lloc 14 de 17.

Està clar que... jo sé que em diran que no tot s’ha de bolcar
en això, que hi ha altres maneres d’arribar-hi, etc., però bé,
convé no descuidar allò que funciona, perquè està molt bé ser
els primers posicionats a Google, sobretot tenint en compte que
entre el 60 i el 70% de la gent que ens visita primer cerca a
internet què és el que va a visitar, independentment que utilitzi
el Google, el portal illesbalears o una altra cosa i per tant ser els
primers està bé, i per tant convé no descuidar això, com no
descuidar els portals que també estan enllaçats a aquests portals
dels consells insulars i sobretot del Consell de Mallorca que és
el més escandalós quant a la seva no actualització o
desactualització, que ja sé que no és competència seva.

Però sobre l’ETI, sobre l’escaparate, Aparador Turístic,
com ho vulguem dir, jo, que des del gener de 2013, des de
FITUR 2013 en què es va anunciar duim dos anys pràcticament
en què sobretot ha estat això: un anunci, i és súper frustrant
perquè vostè ha tornar venir avui aquí amb un anunci, i li faré
una recomanació metodològica des del meu vesant professional,
ja que parlam d’una cosa que sobretot és interactiva, que es basa
en l’experiència i d’altres, aquest tipus de compareixences, si li
donen permís, perquè jo deman de vegades poder posar un
vídeo i no em deixen, però per a aquest tipus de coses estaria bé
que es pogués ilAlustrar, i a més així veuríem que hi ha resultats
en l’evolució almanco del contracte que se suposa que ja hauria
d’estar una mica rodat.

De totes maneres li faré una sèrie de preguntes, com ha fet
la Sra. Sansó, per intentar minvar aquesta sensació de frustració
que tenc amb aquest escaparate que és tan alAlucinant, però que
duim dos anys d’anuncis, eh?

Primera pregunta, diu el contracte que la presentació
definitiva del producte en si ha de ser a Fitur 2015, això és
d’aquí a un mes i mig, per això ja dic que el que pertocava
hagués estat -aquí crec que no som sospitosos de fer espionatge
industrial per a cap altra empresa ni cap altre govern, ni tan sols
des de Veneçuela-, per tant estaria bé tal vegada haver pogut
gaudir d’alguna cosa que ens faci entrar pels ulls tot això que
vostè ens vol vendre, perquè després de dos anys de publicitat
cada vegada que parlam d’aquests temes i dels èxits de la seva
conselleria, que en té alguns, i ho hem comentat, idò em qued
amb aquesta sensació. Serà aquesta presentació definitiva el que
diu el contracte, gener de 2015 a FITUR, sí o no?

Llavors, passem a altres temes del contracte perquè, amb el
que s’ha pagat que són més d’1,8 milions d’euros a El Corte
Inglés, que mira que hi ha multinacionals, però no sé quina
“daixona” té aquest govern que aquesta empresa se’n du
quantitat de contractes, sobretot en temes informàtics, tant li és
gestionar l’escaparate com els accessos de seguretat del tren, j
saben que jo tenc moltes coses en contra de les multinacionals,
no concretament contra El Corte Inglés, però n’hi d’altres, de
multinacionals, que almanco tenen seu a Palma i per fer el
seguiment d’aquestes coses segur que sempre va millor. Estaria
bé, com a reflexió, que en les contractacions públiques, sobretot
d’aquesta magnitud, s’intentàs d’alguna manera als plecs
prioritzar les empreses locals, sobretot perquè també és una cosa
que ajuda a la desestacionalitat. Ja sé que em diran que hi ha
quantitat de problemes, però bé, ho sé, però s’han de batallar
també aquests problemes, sinó acabarem convertits en Miami,
això que saben tant m’agrada dir.

Li volia demanar..., bé, el plec de prescripcions tècniques és
molt definit, les feines que s’encomanen són molt concretes, va
venir ja El Corte Inglés amb una proposta feta? Havia estat el
personal propi de la conselleria el que havia treballat aquesta
proposta? S’havia contractat prèviament alguna empresa per
elaborar l’estudi, la feina prèvia a dir “bé, això és el que volem”,
perquè, evidentment, hi ha una feina prèvia en això. Ja dic no sé
si és personal propi de la conselleria, si és un altre contracte,
que no he tengut temps de mirar-ho ni de demanar-li per escrit,
o si ha estat la mateixa empresa que en un moment donat va
presentar aquesta idea, els va agradar i l’hi varen comprar.

Tercera qüestió, convenis amb els ajuntaments, si ho he
mirat bé, crec que només n’han fet en relació amb el contingut
i la implementació de l’ETI amb l’Ajuntament de Calvià, no sé
si n’hi ha amb altres ajuntaments i si amb l’Ajuntament de
Calvià hi ha fluïdesa amb la informació, què ha d’aportar per a
aquesta plataforma, com està aquesta qüestió.
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Quarta pregunta, l’escaparate serà útil en tant que no es
converteixi en una foto fixa dels serveis turístics que hi ha a
2014, que és quan s’està implementant aquest contracte,
requerirà d’una actualització constant, com deia la Sra. Sansó.
Aquesta actualització anirà a càrrec..., perquè amb el contracte
no ens ha quedat clar, amb el plec, a càrrec de l’ATB o anirà a
càrrec de l’empresa adjudicatària? Si ho fa l’ATB amb quins
mitjans? Perquè entenem que hi ha prou feina.

Cinquena pregunta, en relació també amb això, hi ha una api
rest prevista entre els components a realitzar que si és pública,
sobretot quant a programari i qualsevol desenvolupador o
empresa hi pot accedir - ho dic perquè, pensant un poc ja en
l’escenari quan ja s’hagi acabat el contracte, que tal vegada
nosaltres governarem l’any que ve i voldrem fer servir aquesta
cosa perquè ens ha costat prou doblerets, eh?- servirà realment,
serà, diguem, en codi obert i d’accés públic de qualsevol altra
empresa o només respondrà a l’ecosistema d’una empresa, que
ha estat l’adjudicatària, que també té interessos en el sector
perquè té una agència de viatges molt potent que també
contracte amb el Govern, a veure si estarem fent feina per a El
Corte Inglés, perquè, amb tots els respectes, eh?, no estic
llançant cap sospita, però és una de les coses que no m’ha
quedat clar en el contracte i hauria d’haver estat una exigència
clara.

El darrer, he consultat diferents experts en informàtica per
mirar de preparar aquesta compareixença d’avui i em diuen que,
sobre el que hi ha al paper, això es podria haver fet amb un 10%
del que hi figura, si vostè em respon positivament almanco a un
60% de les preguntes que li he plantejat, li llevaré ferro a
aquesta qüestió.

Ja està, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bosch, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. En primer lugar, dar las gracias al
conseller y al equipo que le acompaña por su presencia hoy
aquí. 

También nos gustaría remarcar que el conseller ha
compadecido en este parlamento cumpliendo estrictamente el
reglamento existente. El 6 de noviembre, hace nada, comparecía
el conseller por los presupuestos y los diferentes representantes
pudieron hacer todas las preguntas que quisieron oportunas y el
18 de septiembre también hubo una comparecencia referente a
la mala imagen de Playa de Palma, hay una sola comparecencia
pendiente en la Comisión de Turismo y si no se ha llevado a
cabo, que yo sepa, es porque aquí la oposición no le ha dado la
urgencia debida. En cualquier caso, está claro que no se ha
entendido bien qué es el escaparate turístico.

Desde el inicio de esta legislatura el Partido Popular se fijó
una meta: reposicionar Baleares como uno de los líderes en
turismo y la ruta a seguir para conseguirlo. A lo largo de estos
tres años el Govern ha establecido la normativa para que
nuestras islas sean un destino diferenciado por calidad y
modernidad. Queremos que Baleares se distinga por la
excelencia, estas son nuestras mejores bazas frente a nuestros
competidores directos en el Mediterráneo, como Egipto, Túnez,
Croacia, Grecia, ya que ni queremos ni nos podemos permitir
competir con ellos en precios. El modelo que ha definido en
estos tres años el Partido Popular se basa en calidad versus
cantidad. 

Por eso el primer paso fue fijar las nuevas bases para el
turismo en nuestras islas. Había que emprender reformas
estructurales de calado y no conformarse con maquillajes
superficiales como hicieron en la legislatura anterior.

Ya teníamos la materia prima, nuestro maravilloso territorio,
gastronomía, cultura, patrimonio, pero parte de los
establecimientos turísticos habían quedado caducos y la
normativa vigente entonces también, ya que los condenaba a la
asfixia al no ofrecer soluciones efectivas y eso es precisamente
lo que ha hecho la Conselleria de Turismo y Deportes:
proporcionar las herramientas necesarias para que la teoría
sobre el papel pasara a ser una realidad y la seguridad jurídica
imprescindible para crear confianza.

Esta parte sería interesante que la interiorizaran los grupos
de la oposición, de hecho es de sentido común, si quieres que
alguien arriesgue su patrimonio, su capital, que cree una
empresa, es decir, si quieres que se cree empleo las inversiones
deben poder hacerse con una normativa rigurosa que las avale
y deben ser rentables. Si la normativa lo imposibilita ninguno de
los fines anteriores se conseguirán.

Creo justo reconocer al Gobierno del Partido Popular los
logros alcanzados. La Ley de turismo ha permitido que más de
350 establecimientos turísticos baleares hagan reformas que los
transforman en competitivos. En los dos últimos años en las
islas se han registrado más de 250 incrementos de categoría, la
mayoría de cuatro a cuatro estrellas superior. Estamos atrayendo
a turistas de mayor poder adquisitivo; se está incrementando el
gasto en todos los sectores; se está creando poco a poco
bienestar compartido.

Hemos dado un fuerte impulso a la industria turística, 500
millones de euros invertidos en dos años no es una cifra banal
ni fruto de la casualidad, es efecto directo de la Ley de turismo,
esa misma a la que la oposición votó en contra porque no
supieron valorar su trascendencia de cara al futuro o quizás
porque para poder aplicar el remedio adecuado a un problema
resulta primordial hacer un buen diagnóstico. Ha quedado
demostrado que el Partido Popular lo ha hecho, estamos
caminando hacia esa excelencia. 

Sin duda queda mucho por hacer, evidentemente, cuatro
años no bastan para acometer una reforma de semejante
profundidad, pero también es mucho lo que se ha avanzado en
la buena dirección, hacia la sostenibilidad turística, el turismo
responsable y de calidad, la reforma de la Playa de Palma, la
desestacionalización, la creación y promoción de productos
diferenciados del sol y playa.
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Pues bien, podríamos decir que ahora se le va a poner la
guinda al pastel, todo este proyecto va a ser coronado con una
iniciativa ambiciosa, absolutamente pionera a nivel mundial y
de la que los baleares podemos estar orgullosos: el escaparate
tecnológico, un escaparte interactivo que rompe radicalmente
con las páginas web y los sistemas de promoción tradicionales,
información geolocalizada, segmentada, de alto componente
visual y una experiencia de usuario atractiva, diferente e
innovadora.

Los turistas no solo podrán buscar información de las
mejores experiencias turísticas que es posible disfrutar en
Baleares cuando están tomando la decisión del viaje, sino
también consultar desde los horarios de autobuses a la ubicación
del centro de salud más cercano cuando ya están disfrutando de
él. 

Para ello, el Govern de les Islas Baleares en colaboración
con administraciones públicas y efectivamente la industria
privada está construyendo este ambicioso proyecto, un conjunto
de soluciones basados en las nuevas tecnologías para que
ciudadanos, visitantes y empresas puedan acceder y satisfacer
sus necesidades.

Este escaparate versátil tendrá diferentes formatos según su
objetivo: promocionar las islas en ferias; divulgar los destinos
turísticos en internet; complementar información de los actores
turísticos, como son touroperadores, líneas aéreas, cadenas
hoteleras...; generar experiencias atractivas como resultado de
la unión de diferentes y únicos productos existentes en las Islas
Baleares; etc. Supondrá una nueva manera interactiva, rica y
visual, de presentar los atractivos de nuestras islas. Las
experiencias que nuestros turistas podrán vivir en las Islas
Baleares serán diseñadas tanto desde una perspectiva pública
como de manera individual, convirtiéndose en fuente de
inspiración para los visitantes. Les permitirá crear su propio
escenario y compartirlo con familiares y amigos. Escuchar sus
recomendaciones es importante para mejorar nuestro destino. La
tecnología nos permitirá guiar, ayudar y escuchas a nuestros
turistas cuando lleguen a su destino, en una palabra, hacer de
anfitriones.

El Partido Popular quiere que nuestros visitantes se sientan
cómodos, confortables y seguros en nuestro destino, y los
dispositivos móviles son la herramienta perfecta para ello.
Nuestro anfitrión formará parte de su visita a las islas y le
permitirá consultar toda la información del entorno que lo
rodea, así como los detalles de su planificación. Podrá compartir
y consultar con amigos y familiares sus experiencias y acceder
a la información de su interés personalizada de acuerdo a sus
gustos y necesidades. Además permitirá al Gobierno de
Baleares garantizar un canal de comunicación que incremente,
si cabe aun más, la seguridad en su estancia siguiendo las más
exigentes recomendaciones de la Organización Mundial de
Turismo.

Sin embargo es fácil caer en el error de considerar el
Escaparate Tecnológico como una página web más. Nada más
lejos de la realidad. Ciertamente hay que tener visión de futuro
para entender la innovación que supone un nuevo concepto de
gestión del turismo de 360 grados que implica transversalidad,
optimización de los recursos existentes, que precisamente
elimina duplicidades, que pondrá en valor nuestros esfuerzos
realizados hasta ahora, que englobará toda, absolutamente toda
la información relativa a Baleares de manera rápida, efectiva,
sencilla y práctica en una aplicación, lo que de otra manera
tendría más de mil aplicaciones, todo ello además de manera
ordenada y con marca, y que sobre todo nos coloca en la
excelencia de la que antes hablábamos.

Repito, pues, que podemos estar orgullosos por la apuesta
tecnológica realizada por el gobierno popular y que sitúa a
Baleares pionera a nivel internacional. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller
de Turisme i Esports per contestar totes les preguntes y
observacions formulades.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, intentaré ampliar un poc
més la informació i contestar també totes les qüestions que
m’han incorporat. 

El que està clar és que això serà una eina i ho hem
d’entendre com a eina. Ho dic perquè després els comentaré
temes de competències; una eina no pot envair competències
mai, és a dir, es podrà utilitzar o no utilitzar per part de les
administracions, o involucrar-se més o menys, o coordinar-se,
però en principi és això. A més es beneficiaran tant el sector
privat com el sector públic, així com també la Universitat -em
parlaven també d’innovació-, que a més tendrà un paper
important, saben que hem firmat a més cinc convenis amb la
Universitat per desenvolupar part de material i altres qüestions
d’aquest projecte, i per tant tendrà un paper important en
investigació, innovació, desenvolupament i manteniment tant
dels continguts en el seu vessant de fidelitat a la realitat com en
les àrees d’audiovisual, computació i anàlisi matemàtica. El
sector privat podrà accedir també a través de tota l’anàlisi de la
informació a models i propostes que poden permetre
adaptabilitat de l’oferta tant com a millora com nous
desenvolupaments que responguin a nous models de demanda,
i el sector públic trobarà en aquesta eina informació suficient
per millorar els seus recursos i les accions que permetin situar
els valors del destí com a element amortidor del preu.

Pel que fa a la tecnologia, l’estructura tecnològica d’aquest
projecte compta, en primer lloc, amb tota la infraestructura i els
continguts del Govern de les Illes Balears, i després els
comentaré un poc també l’adjudicatari, quins elements també
aporta i quina és la interrelació que hi ha entre totes les pàgines
web i informació que tenim. Però bé, intentaré anar un poc per
ordre respecte del que m’han comentat, i després acabaré això.
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Fa dos anys que promocionam aquest projecte. Lògicament
això és un projecte de futur, és un projecte molt ambiciós i per
tant es necessita temps i una cosa també molt important, perquè
si no tenim recursos econòmics per poder desenvolupar el
projecte idò difícilment, encara que sigui una molt bona idea i
amb un potencia tremend, ho podrem fer, i el problema, com ja
he reiterat en altres ocasions, és que d’aquell projecte també
magnífic que vostès varen anunciar amb 4 milions d’inversions
estatutàries que varen arribar i que es varen gastar en despesa
corrent, no es va desenvolupar res; fins i tot una part d’aquell
projecte crec recordar que es va treure un primer concurs de
600.000 euros per part de la Conselleria de Turisme, que va ser
suspès crec que era un mes abans de les eleccions perquè
s’havia fet sense cap tipus de coordinació ni consens, ni amb
administracions ni amb el sector privat, i es va suspendre i va
quedar mort. Però és que a més no varen poder comptar amb
aquells recursos perquè es varen gastar en despesa corrent.

Per tant què hem fet? Per una banda, com que a més la idea
la volíem desenvolupar, des del primer moment es va començar
a desenvolupar amb recursos propis, amb recursos propis per
dotar de contingut, i les pantalles PixelSense i tots els recursos
que s’han duit a totes les fires, és tot allò que hem pogut fer amb
recursos propis i que ha estat, i ho hem anomenat sempre així,
un projecte pilot, és a dir, mai no hem dit que allò fos el
projecte, sinó que era el començament i, com vostè ha dit,
qualque vegada hem dit que era un 10% del projecte, que allò
simplement era això. Mentre fèiem feina amb totes les
administracions i amb el sector privat per dotar de contingut
aquestes eines, hem pogut..., vàrem poder l’any passat posar
ordre en els comptes de l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, i per tant tenir per a una primera fase d’aquells 4
milions d’euros poder començar a desenvolupar part d’això. Per
tant hem començat a desenvolupar el projecte com és en el
moment en què s’ha pogut disposar de recursos econòmics
suficients que no es tenien, i que després de posar ordre sí que
hem tengut. Això crec que es va licitar i adjudicar
aproximadament el mes de juny, no ho record exactament, i va
sortir per un valor crec recordar d’1.800.000 euros, i adjudicat
aproximadament per 1.400.000 euros, tot el desenvolupament,
que crec que està a més molt definit al plec de condicions. D’on
ve el desenvolupament? Lògicament també ve d’una feina
anterior, on es va definir exactament en què consistia el
projecte. Per tant aquest plec de condicions surt també d’una
feina feta amb recursos propis i també amb una contractació
d’una empresa per desenvolupar aquesta part que definia
exactament el que el projecte en aquesta primera fase havia de
fer. Però això era la referència al fet que no és un retard, sinó
que és després que la passada legislatura no es fes el que s’havia
de fer amb aquells fons, idò ara sí que hem aconseguit posar en
marxa aquest projecte.

Em comentava un tema d’aclariments d’un tema econòmic
per a l’any... Bé, li he de dit de què constava enguany; l’any que
ve és un pressupost en què hi ha aproximadament una previsió
d’uns 800.000 euros per al projecte. Aquests 800.000 euros
tendran una part que correspondrà també a aquests convenis que
es firmen amb la Universitat per continuar dotant de contingut
i desenvolupant segons quines eines de noves tecnologies, i
l’altra per a aquells aspectes que s’hagin de continuar
desenvolupant, que ara intentaré també comentar quins són.

La implicació del sector privat en principi és total, tant del
sector públic com del sector privat. Nosaltres intentam..., al
final això serà una eina en què si per exemple un municipi no
s’hi involucra, idò aquest municipi estarà pitjor posicionat que
qualsevol altre. La nostra idea és manejar la informació a nivell
global i que la imatge i la informació, que com vostè també ha
dit està distorsionada moltes vegades a internet, perquè hi ha
massa informació de molts de canals i de moltes fonts diferents,
idò aquesta eina el que intentarà un poc és posar ordre i unificar
aquests missatges i la imatge de cada una de les Illes en
particular i d’Illes Balears. De totes maneres ja li dic que la
implicació tant del sector públic com del sector privat serà...,
nosaltres intentam que sigui màxima; com més real sigui la
informació i més actualitzada la informació tant del sector
privat com del sector públic idò més competitius serem i millor
posicionades estaran les nostres marques, però de moment
aquesta implicació amb una sèrie d’eines, com era la Mesa de
batles, que també ha servit per posar al dia i una comunicació
fluïda i una incorporació de tots els ajuntaments, per part de la
conselleria hi ha equips de feina també de suport als
ajuntaments per incorporar, actualitzar i homogeneïtzar també
tota la informació.

Però jo al que sí faria referència és que això és una eina, és
a dir, només posaré un exemple: no estava..., per exemple,
qualsevol de nosaltres demanava “vull un mapa de quins
municipis fan feina amb cicloturisme”; és impensable que si a
més ets una administració que es dedica a promocionar producte
turístic, en aquest cas cicloturisme, no sabessis quins municipis
apostaven o quina part del sector privat apostava; això sí que
permetrà..., tota aquesta informació interrelacionada et permetrà
prendre decisions i realment fer la feina paralAlela i coherent
amb el que s’està fent, tant per part del sector privat com per
part del sector públic.

Els resultats que em demanava d’aquestes pantalles,
perquè..., tornaria a deixar clar que fins que no s’acabi de
desenvolupar aquesta primera fase això ha estat un projecte
pilot, ha estat un projecte pilot perquè a més s’ha fet només amb
recursos propis. Per tant els resultats -li donaré un parell
d’exemples- del 2014, del 2014, a FITUR s’han visitat a les
pantalles i s’ha pogut donar informació de quasi 100.000
recursos; a l’ITB, 60.000; a la World Travel Market, 43.000...;
és a dir, bé, al final hi ha estadístiques i hi ha xifres, però, bé, és
una eina que pensam que té aquest potencial que està
demostrant. Del 2013 no tenc les dades aquí, però segurament
eren similars.

Després el tema del manteniment, això serà i és una eina de
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, del Govern de les
Illes Balears, i el manteniment serà responsabilitat del Govern
de les Illes Balears. Què passa?, el manteniment de l’eina no és
l’actualització, per exemple, dels recursos turístics o dels
productes turístics que hi hagi a cada un dels municipis, és el
mateix municipi que controla si per exemple desenvolupa una
nova ruta de senderisme o no; serà responsabilitat d’aquest
municipi que això estigui incorporat, i serà responsabilitat del



946 TURISME / Núm. 70 / 20 de novembre del 2014 

 

Govern de les Illes Balears d’incorporar-ho i de donar-li la
visualització que li pertoca. Per tant en això és bàsic que
s’involucrin absolutament no només el sector privat sinó totes
les administracions, que estic segur que amb el potencial que té
ja interessarà absolutament a tots els ajuntaments estar
absolutament actualitzats i posicionats en aquesta eina. I és vera,
com deia, que amb Calvià es va firmar un conveni marc per
intentar..., bé, no sé qui ho havia comentat, però s’havia firmat
un conveni marc per desenvolupar part, també com a destí o
com a projecte pilot, part d’aquestes eines que estan
incorporades, tant de producte turístic com de finestreta única,
com d’open governement, que també ara li comentaré al
respecte, que també el Sr. Abril n’ha fet referència, sobre si
tothom pot accedir i és compatible amb aquesta informació,
però està així. El manteniment serà responsabilitat del Govern
de les Illes Balears, que no entra en conflicte amb les
competències, que també ara li comentaré alguna cosa de les
competències.

La participació dels consells insulars també ha estat
màxima; és a dir, nosaltres també el que hem incorporat és
l’obligació que aquesta coordinació també entre ajuntaments
passi per cada un dels consells insulars, és a dir, que abans que
també incorporem informació o coordinació de segons quines
coses els consells insulars tenguin el control del seu territori,
lògicament, i que entre les tres administracions realment la
informació sigui coherent. Per tant la participació dels consell
insulars, que a més són a l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, ha estat total.

El tema de la finestreta única, que també ha comentat, és una
de les parts importants d’aquest projecte. És a dir, quan parlam
de recursos turístics no només parlam de platges, o de
monuments, o de rutes cicloturístiques, o de rutes de
senderisme, també parlam de totes les empreses turístiques de
les Illes, siguin hotels, siguin restaurants, siguin infraestructures
turístiques. Per tant tota aquesta informació que estarà
incorporada tant per part del sector privat a nivell, per exemple,
de promoció de segons quins aspectes de cada una de les
empreses, que després també podem parlar del fet que la
informació que s’incorpora aquí pot ser visible a l’exterior o no
visible i d’ús intern per a administracions, aquesta finestreta
única permetrà que, incorporant aspectes com el tema de la
referència cadastral, totes les administracions puguin estar
intercomunicades per conèixer la situació o els tràmits d’una
empresa turística concreta. És a dir, quan parlam d’eficiència o
eficàcia en temes de l’administració, per exemple un simple
registre d’una activitat o una modificació d’una activitat d’una
empresa turística en aquests moments, amb el tema de la
declaració responsable per la directiva Bolkenstein, idò du que
hi hagi una sèrie de comunicacions entre administracions i
ciutadà que moltes vegades amb aquesta eina, si directament en
el registre es presenta aquesta documentació, si qualcú presenta
aquesta documentació que diu que compleix amb tot el que ha
de complir però resulta que no té la llicència d’activitat d’un
municipi concret, idò en el mateix moment en què es presenta
aquesta comunicació pot sortir un llum vermell que digui “no,
aquesta empresa turística no té aquesta llicència d’activitat”.
Això directament vol dir que no es registra i vol dir que aquesta
comunicació de tres o quatre vegades entre administracions i
ciutadans no es produeix perquè està tota aquesta informació
interrelacionada. S’està fent i es farà també aquesta feina, en
aquests moments primer amb l’Ajuntament de Calvià i

l’Ajuntament de Palma a posteriori perquè hi ha el conveni
firmat, però la intenció és que sigui generalitzada, però
lògicament entrarà aquí la voluntat de cada una de les
administracions per fer-ho. Nosaltres posarem l’eina, nosaltres
crearem l’eina, i després hi haurà d’haver aquesta voluntat i
coordinació.

En tema de competències jo entenc que no s’envaeix cap
tipus de competència ni una. L’ordenació és competència dels
consells, la promoció és competència dels consells, i això és una
eina. Per davall de tot això hi ha els registres turístics insulars
i el registre també general. Podem entendre que aquesta eina
incorporarà, quan parlam d’empreses turístiques, incorporarà el
registre general, que el registre general ve donat de la
informació que envia cada registre insular a la conselleria. Per
tant aquesta eina després, a més, a nivell de promoció o a nivell
de posicionament on line, idò si un consell insular entén que no
l’ha de fer servir, idò al final no la farà servir, i en tot cas es farà
servir de la manera que consideri el consell insular, perquè ell
és el que gestiona la seva marca i tota aquesta informació o tots
aquests recursos coordinats també amb el sector privat serà el
mateix consell insular que decideixi. Nosaltres posam l’eina i el
consell insular totes les competències que, sense tocar-les ni un
poc, definirà ell. És vera que la informació turística també és
competència dels consells insulars, però aquesta eina tendrà la
informació turística que els consell insulars hagin decidit. Per
altra banda, a més, nosaltres entenem que segons quin aspectes
són al final aspectes estratègics d’activitat econòmica, i per tant
entendrà que això a més és competència exclusiva del Govern
de les Illes Balears.

Per altra part, que ara vostè també sap que estam amb el
tema de les transferències de competències, idò també serà a la
comissió mixta i a la ponència tècnica de tot aquest procés on es
definirà quina és la posició d’aquest projecte dins les
competències de totes les administracions.

Em demanava quins ajuntaments s’han apuntat, bé, aquí i,
a més, per llei, existeix la Mesa de Batles, en el reglament a més
es desenvolupa la Mesa de Batles, funciona, i és l’eina que
permet aquesta comunicació, és a dir, no és un tema d’apuntar-
se, tots estan apuntats perquè tots formen part de la Mesa de
Batles. I vostè a més sap que la llei va obligar que tots els
municipis de les illes i els consells insulars fessin el seu Pla de
desenvolupament turístic, que en aquest moment la major part
de municipis de les Illes Balears ja l’han fet i això amb la Mesa
de Batles serà una eina necessària per a aquesta coordinació
amb tots. Però jo entenc que no s’apuntar, sinó que tenen
l’obligació de ser a la Mesa de Batles i tenen l’obligació d’estar
actualitzats.
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Bé, ja li he comentat també el que em deia, del
posicionament de diferents pàgines web a Google al final hi ha
una distorsió increïble de la informació; precisament un dels
objectius d’aquesta eina és aquest, és a dir, homogeneïtzar la
imatge i el posicionament de les nostres marques; controlar, que
en aquests moments és incontrolable ja no només les pàgines
oficials, qualsevol pot parlar de cada una de les nostres
marques, també es tracta que aquesta eina pugui controlar això,
manegi paràmetres d’escolta activa i poder modelar i modular
segons quins aspectes. Per tant, és un dels objectius,
independentment que aquestes pàgines poden continuar existint
i existiran, però tota la informació d’aquestes pàgines també
formarà part d’aquesta única aplicació, d’aquest únic amfitrió,
pàgina web i eina.

M’ha comentat també..., hi ha aspectes que el Sr. Abril
també ha comentat i donaré per respost segons quins aspectes,
el tema de la pàgina web obsoleta, però també és un tema
reiteratiu que he comentat altres vegades, aquesta pàgina web la
vàrem trobar quan vàrem arribar, la qual, a més, no la podíem
modificar, és a dir, havia desaparegut l’empresa que feia el
manteniment i per tant, ens vàrem trobar això. Però en lloc de
destinar centenars de milers d’euros per fer una nova pàgina
web, pensam, que, a més no teníem..., perquè ja els he dit que
els 4 milions d’inversions estatutàries varen desaparèixer, vàrem
pensar que havíem d’apostar, independentment d’intentar tenir
i actualitzar amb els recursos propis de la conselleria, però
apostar per una eina i per un projecte de futur i no una pàgina
web més. Però ja li dic, la pàgina web obsoleta és perquè
l’empresa que en el seu dia la va realitzar no existeix, no
existeix cap contracte de manteniment, no es podia gestionar
perquè l’administració havia desaparegut. Bé, certs aspectes
tècnics que a més ens vàrem trobar així.

Li he comentat la connexió de totes aquestes pàgines, la
informació ha de formar part del projecte i serà així. Ara li
comentaré quines també, ja es fa feina en això. 

Em demanava també quin és el nivell d’informació de cada
producte o recurs turístic, em posava l’exemple d’un monument
o d’una església a Sineu, o una ruta. No, aquí ja li dic, és a dir,
serà la que el propietari d’aquells recursos vulgui donar,
independentment que nosaltres, a nivell més global hi seguirem
fent feina per desenvolupar imatges, vídeos, geoposicionaments,
etc., però la idea és que tothom al final entengui que l’ha de
desenvolupar al màxim. Hi haurà unes regles del joc perquè
sigui homogènia tota aquesta manera d’incorporar els recursos
i serà gràcies també al tema de realitat augmentada, que això sí
que, a més, en principi, l’Agència de Turisme de les Illes
Balears incorporarà recursos i coordinació amb els ajuntaments,
perquè sigui del tot homogeni i realment tengui una qualitat,
com es mereix el projecte.

Després també m’ha comentat el tema de la connexió, és a
dir, si a segons quins llocs on no hi ha connexió wi-fi, o 3G, o
4G, què es pot fer? Pensem que anam cap a una connexió
global, però el que està clar és que si nosaltres, a més, hem
pogut predissenyar tot allò que volem fer, aquelles zones on
volem anar, quins recursos volem utilitzar o veure, entenem que
aquesta aplicació i aquesta eina carregarà tots aquells aspectes
que també siguin necessaris. Però el que està clar és que pensam
que al final a curt termini no és lògic pensar un territori sense
una connexió global.

Altres temes que el Sr. Abril ha comentat, m’ha fet un
comentari..., i aprofitaré ara per donar un seguit d’exemples que
moltes vegades és més fàcil per entendre uns projectes que
encara no han vist la llum i que per tant, de vegades, són
tècnicament més complicats, però, vostè m’ha parlat de l’Hotel
Delta, per exemple; jo entenc que amb aquesta eina, el minut 1
no de l’Hotel Delta, de qualsevol altra situació d’emergència
d’un establiment turístic, on hi ha 100 clients que es poden
quedar sense l’allotjament que tenien contractat, en aquell
mateix minut, gràcies a aquesta informació a temps real, podem
saber quins establiments de la zona, o quins establiments de
l’illa de Mallorca, tenen habitacions lliures i per tant, poder
actuar i poder veure de quina manera podem resoldre segons
quins aspectes.

El tema que ha comentat d’estadístiques, és molt important
perquè no parlam d’estadístiques passades, sinó d’estadístiques
i números que podem manejar i per tant, és important per a
qualsevol tipus d’actuació a curt termini.

M’ha tornat parlar, ja vàrem tenir una pregunta, una
compareixença del tema del rànquing de les pàgines web.
Primer li diré que el rànquing de la pàgina web el devem a
vostès, perquè era la que ens vàrem trobar i no vàrem poder
modificar, però que tampoc jo no li donaria tanta importància,
li donaria més importància a fer feina amb aquest projecte de
futur, perquè..., per exemple Catalunya, que és la comunitat
autònoma que rep més visitants de tota Espanya, també està la
número 10. És a dir, no és un tema de causa-efecte, li donarem
la importància que té, però quan tenguem el projecte en marxa
crec que tendrem la millor pàgina web a nivell nacional.

Després la presentació serà a FITUR. En principi hi haurà
una presentació definitiva d’aquesta primera fase, amb aquells
aspectes que jo crec que són els que se podran veure més amb
un seguit d’aplicacions, hi haurà zones per poder interactuar
amb el projecte al mostrador. I en principi s’involucraran tant
IECISA, com vostè sap també o, si no, ara també els ho coment
,Oracle, Oracle és una de les empreses que se va presentar,
juntament amb IECISA, per desenvolupar el projecte. En
principi el contracte que es va treure, la licitació i adjudicació,
es varen presentar crec recordar 5 o 6 empreses, crec recordar
que Microsoft es va presentar, IBM, IECISA, Oracle, i jo aquí
li diré que els informes tècnics són els que decideixen i
defineixen quines són les millors ofertes.

I alò de les empreses locals, entendrà que no pot ser una
limitació, això aniria en contra de qualsevol, no ja de legislació
bàsica estatal, sinó també de directives europees, no pot ser una
limitació per presentar-se. Però tenc coneixement, i crec que
IECISA colAlabora amb empreses ubicades en el Parc Bit per
desenvolupar el projecte. Per tant, això ens assegura també que
fa feina, que coneix el territori i que coneix tot el tema de noves
tecnologies que es desenvolupen a les illes.

La feina prèvia que em demanava per poder treure el
concurs, ja li dic era això, recursos propis i també una feina per
desenvolupar amb les directrius que vàrem donar, quina havia
de ser l’enginyeria del projecte, perquè és una enginyeria molt
complexa i extensa, i lògicament sí que necessitava de la
coordinació de l’àrea d’intelAligència de mercats de l’ATB, la
qual va desenvolupar i definir això.
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El tema de Calvià és el que li he comentat, és el
desenvolupament del projecte pilot, però en principi són tots els
ajuntaments que ho han de fer igual.

L’accés a tota la informació, serà un open government, és a
dir, tota la informació que a més és el que realment ens
interessa, és a dir, com més gent, com més empreses, sector
privat, sector públic utilitzi la mateixa informació, millor perquè
aquests missatges i aquesta imatge més homogènia i de control
de marca, crec que pot ser molt més interessant. Per tant, no es
preocupi que trobarà tota l’eina absolutament accessible. Esper
que no la trobi i que sigui jo el que la trobi, però no serà com la
que ens vàrem trobar nosaltres, que no podíem accedir a la
pàgina web.

I després em diu que té tècnics que li diuen que amb un 10%
del cost es pot fer, jo diria als tècnics..., no sé quins tècnics...,
deuen ser informàtics, jo els diria que mirassin bé el projecte. A
més, dues coses: un 10% crec que deu ser menys del que va
costar el manteniment de la pàgina web, a la qual nosaltres no
podíem accedir la passada legislatura. I a més, no crec que una
oferta que es presenti amb Oracle, aportant 2 milions d’euros en
software i enginyeria una empresa com Oracle no crec que
aposti per un projecte com aquest aportant 2 milions d’euros, si
no creu que és un projecte de referència i de futur.

Per altra banda, aprofitaré, ja que parlam d’Oracle i que
parlam del projecte i de veure el potencial que té i el que aporta,
és a dir, aquests 2 milions, entre altres coses aporta eines que
estaran incorporades a l’aparador que són west centre sides, que
és una plataforma sobre la qual es construirà la finestra que els
usuaris faran servir per accedir als continguts. L’Oracle Real-
Time Decisions, que és una eina que permetrà oferir a cada
usuari el que necessiti quan ho necessiti, responent d’aquesta
manera a l’objectiu de modelar la demanda. Un altre tema que
no he comentat és que, lògicament, en intentar controlar aquesta
informació, no serà la mateixa informació que rebi un potencial
client nostre a Rússia, que a Anglaterra, o a Berlín, això passa
amb Google, vostès saben que a Google quan vostès posen
Mallorca, no els sortirà el mateix si ho fan des d’aquí, que des
de Madrid, o des de Xangai. És a dir, la idea és que en aquesta
eina passi el mateix, és a dir, nosaltres modelar la informació
que consideram que ha de tenir prioritat, hi haurà tota la
informació, però prioritzant segons quins tipus d’informació. I
a més, com més temps passi, més coneixerem quines són
aquestes possibilitats. És a dir, al final aquesta eina ens permetrà
que de tots aquells que ens visiten tendrem informació, aquesta
informació ens servirà per saber després, quan aquesta persona
torna al seu país, quina és la informació que li interessa més o
menys, o què ens interessa a nosaltres condicionar o que ho
pugui fer servir.

Després Database Oracle, que és un dels sistemes de bases
de dades més robusts i fiables per emmagatzemar i distribuir
informació de la nostra destinació, també l’incorpora al
projecte. I Oracle Spatial, dissenyada per satisfer les necessitats
de les aplicacions de sistemes d’informació geogràfiques
avançades, com gestió de terrenys, serveis públics, seguretat,
etc.

Al final també els puc comentar que els recursos que en
aquests moments ja té incorporat el projecte de la base de dades
de l’ATB, feta amb recursos propis, hi ha 4.319 recursos
incorporats; de la Conselleria de Salut, hospitals, centres de
salut, etc., hi ha 1.789 recursos incorporats; de la Direcció
General d’Emergències, bombers, benzineres, policia, Guàrdia
Civil, Protecció Civil, hi ha 417 recursos incorporats; en matèria
de transports, aturades de bus, estacions, hi ha 1.858 recursos
incorporats; de la Fundació BIT, relativa a empreses, hi ha més
de 3.500 recursos incorporats. I això s’anirà actualitzant amb el
sector públic i privat poc a poc i sempre s’incorporaran també
els recursos geoposicionats i també calendaritzats. Tots aquells
esdeveniments, fires, proves esportives o esdeveniments
culturals, tot això estarà incorporat tant geolocalitzat com
calendaritzat.

Quan parlàvem també de captar el contingut de pàgines web,
en aquests moments es desenvolupa captar el contingut de les
p à g i n e s  w e b  i n s t i t u c i o n a l  i l l e s b a l e a r s . e s ;
balearsculturatours.com; balearsnatura.com; portsib.es;
fundac iospor tba l ea r . e s ;  c ons e l l d e m a l l o rca .ne t ;
serradetramuntana.net; infomallorca.net; menorca.es;
menorcatalaiotica.info; biosferamenorca.org; ibiza.travel;
formentera.es; palmavirtual.es; visitmanacor.com;
visitalcudia.com; mallorcaatraction.com, etc., és a dir, es fa
feina per captar tota la informació de què ja es disposa a totes
aquestes pàgines web, lògicament tamisant tota la informació
perquè sigui la que volem transmetre.

I jo crec que dels temes que hem comentat no m’he deixat
res. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Sansó, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, és vera que aquest projecte és
molt complex, no només en temes de contingut, sinó també de
manteniment, el que passa és que si no fem via a acabar aquest
projecte, o no fan via a acabar aquest projecte, quan l’eina
estigui acabada ja quedarà obsoleta. Per tant, estaria bé... que és
vera, vostè ha dit que es presentarà a FITUR 2015, però estaria
bé que es presenti i ja funcioni, perquè si no haurem de
necessitar més tres en uno que altra cosa. I esperem que no sigui
com el Palau de Congressos que el va presentar el Sr. Matas,
juntament amb la Sra. Schiffer a FITUR 2006 i varen presentar
la maqueta dient que ja era el moment de contractar congressos.
A data d’avui mirem com està el Palau de Congressos. Per tant,
esperem que aquests projectes tan ambiciosos que té el Govern
es puguin dur a terme el més aviat possible.
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Davant aquest projecte tan ambiciós, voldríem saber si
aquest aparador té qualque sistema per incidir en la redistribució
del benestar, ja que en aquestes illes vull recordar que cada dia
hi ha més pobresa. I a més, hem de tenir en compte que hi ha
cinc de les fortunes més importants del món també a les illes,
per tant, hi ha molta diferència entre els més rics i els més
pobres. I ja que es parla de les bondats de la Llei turística i de
tots els projectes que fa aquest Govern, que si es redistribueix
entre tota la societat, voldríem saber si amb aquest projecte hi
haurà aquests efectes positius per a tota la societat i no només
per a alguns.

Amb referència al que ha dit el Sr. Conseller de
l’actualització de les pàgines web, que ha dit que varen trobar
que l’empresa que la mantenia ja no existia en el seu moment o
quan varen entrar, i no sé si també ens ha repartit un parell de
culpes a nosaltres, cal dir que les pàgines web no és tan difícil
mantenir una pàgina web, que, segurament, segurament no, estic
convençudíssima que qualsevol funcionari de la seva
conselleria, amb un poc d’informació i un poc de preparació
mínima, seria capaç de mantenir-les i tenir-les mínimament
actualitzades. No deman que facin meravelles, però simplement
una mínima actualització.

Després pel que fa referència a la colAlaboració de les
empreses, m’agradaria saber com comunicaran amb els
diferents sectors o si ja han tengut contacte amb tots els sectors
econòmics de les nostres illes per poder participar en aquest
projecte, no només amb el sector hoteler sinó amb molts més
sectors de la nostra comunitat, com restauració, producte
primari, etc. I, a més, si es podran fer reserves directament, que
no m’ha contestat aquest tema, és a dir, si es podran fer reserves
directament, l’usuari, a través d’aquesta plataforma sense cap
intermediari.

Amb referència als ajuntaments, també m’agradaria si tots
els ajuntaments es troben al corrent d’aquest projecte, com
poden fer-ho per participar-hi, si s’ha comunicat ja a tots, a
alguns dels responsables. I sobretot vull incidir en el tema
municipal, perquè la plataforma..., l’Aparador Turístic no serà
complet si des dels ajuntaments no es mantenen i vull recordar
que els ajuntaments tenen el personal que tenen, molt d’aquests
molt poc personal, sobretot els petits, i que per tenir una eina
digital dinàmica i actualitzada necessiten qualcú amb un mínim
de formació. Per tant, creiem que és essencial que des dels
municipis puguin tenir mitjans suficients per actualitzar aquesta
plataforma, perquè si no, per molt que depengui dels
ajuntaments, cadascun dels ajuntaments si decideix o no
participar-hi, queda molt malament que vengui un turista i al
cap i a la fi només pugui tenir informació dels municipis més
grans.

Per tant, ens agradaria saber si tenen previst qualificar
qualque persona o qualque responsable a cada un dels
ajuntaments, perquè si no, ja li dic, serà una eina fora..., o amb
manco contingut del que es necessitaria.

Després, voldríem saber qui és el responsable darrer dels
continguts, és a dir, qui decidirà si es promocionen les rutes
etíliques o les rutes de senderisme, qui decidirà si les party
boats es poden promocionar a través d’aquesta plataforma, per
tant, qui dirà sí o no. Per a això es necessita un màxim
responsable, en aquest cas entenc que hauria de ser el Govern de
les Illes Balears, per tant m’agradaria que comentàs això, i amb
quins criteris o si ja s’han previst uns criteris de la promoció que
es pugui fer o no es pugui fer.

Per tant, des d’aquest punt de vista, per la meva part, ha
quedat més o manco aclarit la resta de temes i bé, gràcies per les
explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr. Abril, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, quan jo em queixava que compareix poc, ho feia, per
exemple, en comparació amb el conseller de Sanitat, el qual
pràcticament cada setmana és aquí, però bé, tampoc no es tracta
d’això, però un terme mig sí, sobretot quan hi ha temes que per
a nosaltres són importants. Crec que, per exemple, el tema del
balanç de la temporada turística hauria de ser quasi quasi una
habitual, no s’hauria ni de demanar per part de l’oposició,
hauria de ser a petició pròpia, però bé.

A part de tot això, no sé què té a veure la seguretat jurídica
amb tot això que parlam del portal, o sí, però també, parlant de
seguretat jurídica, li hem demanat què passa amb aquest
expedient sancionador que ha obert la Comissió Europea sobre
la Llei del turisme i com afecta, perquè si no, aquí, molt de
parlar de seguretat jurídica i tirar-nos la seguretat jurídica en
cara, com se’ns tiren altres coses en cara. Conseller, abandoni
el rotlle de l’herència rebuda, perquè a Turisme sempre hi ha
hagut molts de doblers, en aquesta legislatura pocs, a finals de
la legislatura passada també molts pocs, però qui va ficar la mà
a la caixa d’IBATUR va ser gent tant del PP com d’Unió
Mallorquina, i crec que cap dels que som a aquesta sala no
tenim cap responsabilitat sobre el que vostè es va trobar, o la
tenim tots, en tot cas.

Això serà la guinda del pastel, com ha dit la portaveu del
Grup Popular, o el pastel? No ho sé. Molta frase recurrent he
vist jo en aquesta compareixença, ha concretat qualque cosa
més que els anuncis als quals estam acostumats en els darrers
dos anys. Ha insistit que és una eina, jo ja ho sé que és una eina,
no és que ens falti visió de futur per no entendre la complexitat,
però justament, perquè és una eina molt complexa i molt
ambiciosa, al meu parer, ens fa falta veure un poc què
representa això.

M’ha parlat també de resultats, però és que aquests resultats
és com si em diu que dels resultats de la Conselleria de Turisme
hi ha 60.000 visites a la pàgina web o 50.000 no sé on, no són
resultats tangibles o que atenguin els objectius del mateix Pla
integral de turisme, és a aquests objectius en els quals ens
hauríem de fixar.
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M’ha confirmat, però no ha concretat, quina empresa va fer
aquesta feina prèvia i què va costar. Jo sé, però no ho puc
demostrar, que el plec el va redactar El Corte Inglés, així li dic,
i que, a més, és un projecte que va circular per altres
departaments del Govern, i bé, al final varen vendre el producte
a la seva conselleria i pot ser que acaba essent una eina útil,
però encara està per veure.

I el darrer que faig amb això és fer-li una petició i és que,
després de FITUR, on ja ens ha dit o ens ha confirmat que es
presentarà definitivament, vengui aquí a aquesta comissió a fer-
nos una presentació un poc més visual i més pedagògica del que
ha estat aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Bosch, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bien, esta intervención es
absolutamente surrealista, resulta que el Partido Popular ahora
es culpable de lo que hizo el pacte en la legislatura anterior, lo
nunca visto. Creo que el Partido Popular es culpable de sus
éxitos y sus fracasos, pero durante esta legislatura, de lo que es
fruto de su trabajo. Si en la legislatura pasada se gastaron 17
millones de euros, que se suponía que eran para la Playa de
Palma, pero que desaparecieron; si se gastaron 20 millones de
euros, que se suponía que eran para el Palacio de Congresos,
pero que también desaparecieron; si se gastaron 4 millones de
euros para una plataforma digital, que también desaparecieron,
porque el resultado ha sido una página web obsoleta, que
incluso la propia portavoz del Partido Socialista se está
quejando de que “vaya cosa más obsolescente”, pues miren,
tiene mucha gracia que lo diga, porque ese es su legado, ese que
no nos dejan recordar nunca, pues ustedes mismos ahora lo
están poniendo sobre la mesa.

En cualquier caso, en cualquier caso llama la atención que
hayan aquí quejas de que después de dos años este proyecto del
Escaparate Turístico no esté operativo, evidentemente es un
proyecto de gran complejidad que se está completando y en fin
aquí hemos tenido que oir la palabra “gasto inútil”; gasto inútil
lo de la legislatura pasada, lo vuelvo a repetir: 17 millones de
euros a Playa de Palma; 20 millones de euros a Palacio de
Congresos; 4 millones de euros a plataforma digital, que
quedaron en nada, gasto, gasto, gasto y sin ningún resultado.
Una página web que ya desde su nacimiento era obsoleta, ese es
su regalo, que no se podía acceder a su estructura para
modificarla y que sólo permite añadir ventanas.

Nunca es tarde si la dicha es buena, si por fin reconocen sus
errores, pues bueno, ya es algo. Así que el dinero gastado en la
legislatura pasada podemos decir que fue directamente a la
basura. Eso, si cabe, pone más en valor el trabajo de esta
conselleria de Turismo y Deportes, para pagar, primero, las
deudas económicas anteriores, regalito de MÉS y PSOE y,
además, lidiar con el retraso que ello supuso no poder contar
con ese dinero desde el inicio de la legislatura.

Es una pena que todo lo que dice y defiende la oposición se
quede en eso, en palabras, porque cuando gobiernan no lo
hacen, cada vez que han gobernado les ha faltado pasar de los
eslóganes populares y estupendos que todos compraríamos, a
los hechos. Porque tanto que les gusta hablar de la riqueza
compartida, pero la verdad es que cuando tuvieron la
oportunidad, dejaron 250.000 facturas sin pagar, 1.400.000
euros de deuda a proveedores, 9 millones de euros de deuda a
las navieras, no dejaron riqueza compartida, dejaron un legado
de deuda, quiebra, dejaron pobreza compartida.

Señor conseller, no tenemos ninguna duda de que el
concurso ha sido absolutamente legal y si alguien tiene dudas ya
sabe lo que tiene que hacer, caminito de la Fiscalía. Sabemos
que la adjudicación (...) del Corte Inglés es fruto del
cumplimiento de una serie de exigencias del pliego de
condiciones; un pliego de condiciones muy exigente,
efectivamente, ya que estamos hablando del futuro tecnológico
turístico de Baleares. Quizás, quizás no lo sabemos, quizás la
legislatura pasada se daban las adjudicaciones a dedo, en
cualquier caso está claro que aquí no, que se ha convocado un
concurso y el ganador es el que reunía las mejores condiciones.

El Grupo Parlamentario Popular quiere dejar manifiesto su
apoyo al Gobierno de Baleares por el desarrollo innovador del
Escaparate Turístico Inteligente que permitirá hacer de anfitrión
al turista, acompañándolo a lo largo de todo el viaje, desde el
inicio de su planificación durante su estancia en las islas,
proporcionándole la información local que necesite. Apoyo
porque, además, el escaparate tecnológico es una herramiento
pionera para la promoción internacional de nuestra comunidad
autónoma y útil para todos, empezando por nosotros mismos,
los ciudadanos de Baleares, y siguiendo por los visitantes, los
empresarios y los emprendedores, riqueza compartida; apoyo,
porque gracias al trabajo contínuo, entre otros, con las
herramientas tecnológicas, Baleares volverá a encabezar la
vanguardia del turismo, por ser destino de mayor calidad, más
competitivo y con más proyección internacional.

Enhorabuena al conseller y a todo el equipo que lo está
haciendo posible, sin duda estamos en la dirección. Muchas
gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, presidenta. Sra. Sansó, lògicament que no
s’acaba el projecte, ja li he dit, és que aquest projecte no
s’acabarà mai, això serà una eina en què acabarem aquesta
primera fase, s’acabarà i es presentarà, però al final, lògicament,
és un projecte absolutament viu i que, a més, que ja li he dit, el
control ha de ser del Govern, doncs hi haurà una activitat de
l’ATB absolutament centrada en aquest projecte el qual pensam
que, a més, incorpora totes aquelles obligacions que té la
mateixa Agència de Turisme de desenvolupar.
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Per tant, a FITUR ho presentarem, i si l’hem de presentar
aquí, doncs també el presentarem aquí, no hi ha cap problema.

Vostè em parla de diferències entre empreses o grans
cadenes riques; és a dir, aquest projecte està obert a tothom i no
fa diferències entre empreses, i tothom que vulgui estar
posicionat i realment representat aquí hi estarà. Això, lligat que
la Llei de turisme obliga, a més, a plans de modernització i
qualitat, ens permetrà que la imatge i el missatge que volem
donar, com a marques de qualitat modernes i competitives,
doncs que pugui ser. Però, ja li dic, el control, el qual, a més, em
demanava qui el tendrà, lògicament qui decidirà què és el que
és visible i el que no és visible ha de ser aquest govern, ha de
ser el Govern perquè les competències en estratègia de
planificació estratègica de l’activitat econòmica de les Illes, i en
aquest cas, del turisme, són competències exclusives del
Govern. Sempre ho farà en coordinació, també, amb els consells
insulars, els quals són els competents en ordenació i promoció
turística, i així ho farà, però l’eina, lògicament, aquest control
de la imatge el tendrà l’ATB.

La pàgina web es manté amb recursos, es manté amb
personal, però és que vostès la mantenien i gastaven milers
d’euros i ho podien fer també amb recursos propis. Per tant, no
ens donin lliçons d’això perquè ens vàrem trobar amb una
pàgina web obsoleta que no es podia administrar i que es
continuava pagant. No, ara s’administra amb recursos propis i
no costa ni un sol euro als ciutadans d’aquestes illes.

El sector privat, hem tornat parlar del sector privat i del
sector privat, es té comunicació amb totes les patronals perquè
incorporin i perquè estiguin coordinades amb nosaltres, perquè
incorporin tots els recursos, i així es continuarà fent.

I les reserves, en principi això no és una eina de
comercialització. Jo entenc que el Govern de les Illes Balears no
s’ha de dedicar a comercialitzar res, això ho ha de fer l’empresa
privada. Nosaltres hem de donar l’oportunitat que tots els
recursos turístics que es comercialitzen o no siguin en aquesta
eina i que qualsevol comercialitzador, sigui una agència de
viatges, sigui un majorista de viatges, sigui un hotel o sigui un
guia turístic de muntanya es pugui adaptar i es pugui penjar
d’aquesta eina i pugui participar en aquest negoci, però no el
Govern.

En el tema d’ajuntaments, lògicament es fan jornades de
formació, això és molt important, l’Agència, com sap, té una
àrea de formació i, a més, ha tret un seguit de concursos;
colAlaboram també amb l’Escola Felipe Moreno, lligat també als
nostres tècnics, per formar totes les administracions perquè
puguin estar coordinades amb aquest projecte, com toca, fins i
tot hem posat a disposició d’aquells ajuntaments que tal vegada
no tenen capacitat d’arribar a poder pensar i a poder definir i a
poder desenvolupar aquests recursos, doncs fer-ho també en
colAlaboració amb els nostres tècnics els quals estan a la seva
disposició.

El tema del projecte, esperi, a FITUR el presentarem, si
l’hem de presentar aquí, també vendrem a presentar-lo, però ens
deixi acabar el projecte. Hi ha molta gent involucrada, hi ha la
Universitat, hi ha l’adjudicatari, hi ha tota l’ATB, fem molta
feina, tot el sector privat, bé, ja el presentarem. Però ja li dic, és
un projecte que té més recorregut, és molt ambiciós i hem
d’anar poc a poc.

El projecte, la idea, l’enginyeria i la definició de tot és fet
per tècnics de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, no pot
venir aquí i dir que si el Corte Inglés o no sé qui havia fet un
projecte que ja es passejava per no sé on, això no ho pot dir,
perquè si ho diu el que ha de fer és denunciar-ho, això no ho pot
dir; això es va fer amb recursos de l’Agència de Turisme de les
Illes Balears, pels tècnics i personal laboral de l’Agència de
Turisme de Balears, que es va treure un concurs negociat on es
va convidar a quatre empreses, per 30.000 euros més IVA, i
IECISA el va guanyar.

Però tot el projecte el va desenvolupar la mateixa ATB,
vostè no pot venir aquí i dir això. I parlar de corrupció, jo no
havia parlat de corrupció, jo havia parlat de 4 milions d’euros
que s’havien destinat a despesa corrent, a part dels 20 milions
del Palau de Congressos i dels 20 milions de la Platja de Palma,
els quals també s’havien destinat a despesa corrent. La
corrupció, la de la legislatura passada en què dos consellers de
Turisme són a la presó, però no em vengui a parlar de corrupció
aquí, per favor. Dos consellers seus.

(Remor de veus)

Dos consellers seus, de la passada legislatura.

I per acabar, dues coses: una, per valorar la temporada, jo,
si em demanen la compareixença per valorar la temporada
vendré, però, com que és bona, és millor que l’any passat i
duem una consolidació de dades per tot boníssima, no crec que
me la demanin la compareixença. Però si me la demanen,
vendré a explicar les dades, i no només les dades, les d’abans,
les d’ara i les del futur, quan vulguin.

I per acabar amb el tema del projecte del TIE. Vostès, el mes
de desembre del 2010, només per recordar-ho, varen firmar
aquest conveni de colAlaboració amb el ministeri per
desenvolupar la plataforma logística de distribució, on hi havia
una part que era això. Sap que proposaven ja? 2011, eh?
Construir un edifici d’un projecte tecnològic, construir un
edifici per valor de 5 milions d’euros. Per favor, no em parlin de
segons quines coses, perquè és que a mi em fa vergonya veure
aquest conveni firmat el mes de desembre del 2010! El Govern
de les Illes Balears es comprometia a destinar 8 milions d’euros,
a part dels 4 aquests que varen desaparèixer, a un projecte que
això sí que no se sabia què era, això sí que no se sabia què era,
i no sé a qui devia anar destinat. En comunicació 525.000 euros;
gestió del projecte 1.200.000 euros, però construcció d’un
edifici? Si ja el tenim, tenim l’Agència de Turisme de les Illes
Balears, però construir un edifici per a què?
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Per tant, jo el que els demanaria és que..., en el que sí hem
posat seny a un projecte tecnològic, a un projecte que ens
permetrà a més ser molt més competitius. I ho torn repetir,
absolutament referència de tots els gestors turístics, no només
a nivell nacional sinó internacional.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no ens queda
més que agrair la presència del conseller i dels alts càrrecs que
l’han acompanyat.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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