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Els candidats de Millor Idea de Negoci
FIGUERES | REDACCIÓ

En aquesta edició els presentem els candidats a la Millor Idea
de Negoci que, finalment, compta amb quatre finalistes. Aquesta
categoria està adreçada a estudients dels IES de l’Alt Empordà.
Els impulsors del Premi Empre-

nedors Alt Empordà han valorat
els projectes que han aportat innovació i idees viables econòmicament.
En total, enguany, durant la
primera edició del Premi Emprenedors Al Empordà s’han presentat una vintena de projectes.

A banda de la Millor Idea de Negoci també hi ha les categories
Jove Empresari i Emprenedor.
El guanyadors es coneixeran el
29 de maig durant una cerimònia que se celebrarà al castell de
Sant Ferran. La dotació dels premis supera els 6.000 euros.
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La Vila del Cavall Hípica
alternativa a Vilajuïga
® Projecte de Sarah Tetilla i Vanessa
Holgado que planteja crear una
hípica a Vilajuïga que alternaria
l’activitat clàssica de les hípiques
(formació) amb una vocació turística,
creant tres possibles itineraris
turístics per realitzar amb cavalls. Per
fer-ho possible han estructurat un
complet pla de comercialització del
producte en el sector turístic, que
s’anticipa a la construcció i posada en
funcionament del CAT de Vilajuïga.

Alberaventura Un espai per a esports d’aventura
® Projecte de Vanessa Melendre i Natalia Navas que estudia la creació d’un
espai a la Jonquera dedicat als esports d’aventura. L’espai comptaria amb una
zona de paintball, zona de camp d’aventura (tirolines, pont tibetà, salts, ...) i
una zona de tir amb arc. També organitzarien activitats fora del centre com
BTT o rutes a peu. Aquest projecte està pensat tant per a un públic local com
per a un d’un perfil més turístic.
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Capfa Una aposta per
l’assistència a domicili
® Empresa pensada per Judit Capel i
Emma Fainé que aposta per la
creació d’una empresa d’assistència a
domicili a Figueres. L’empresa
desenvolupa un seguit de productes
que van des de la clàssica companyia
a la llar, a serveis de càtering a
domicili o servei de cures. Amb la
nova llei de la dependència, aquesta
és una empresa que pot tenir un
important recorregut i pot aportar un
seguit de serveis per millorar la
qualitat de vida dels ciutadans.

FRANCESC CANET
Portaveu Municipal d’ERC

DICTAMEN

OCUPACIÓ
(GRATUÏTA?)
DE VIA PÚBLICA
principis d’any, uns
ciutadans van demanar a un regidor
d’ERC si era cert que
una empresa havia ocupat més
de 2.000 m2 de via pública, a la

A

Generalitat de Catalunya
Departament dʼEducació

zona del Firal, sense haver hagut
de pagar cap quantitat en concepte de taxa. El regidor va fer
una pregunta oral en el plenari
del mes de març per contrastar
la veracitat de la informació i, si
calia, obtenir del govern una explicació plausible. L’alcalde li va
respondre que se li precisaria per
escrit. Van anar passant els dies, i
en el plenari del mes d’abril, en
no haver obtingut cap resposta,
el mateix regidor va reiterar la

petició i l’alcalde també va repetir: ja se li contestarà per escrit.
En el ple de maig em vaig queixar ja que s’impedia a l’oposició
complir amb una de les obligacions que té, la d’exercir un control de l’acció del govern. Aquest
cop sí, el batlle va assegurar que no
sabia perquè no havíem rebut resposta, però que ens la donava ell
mateix: a l’empresa en qüestió no
se li havia cobrat cap quantitat en
concepte d’ocupació de via pública, perquè s’esperava que prestés
algun servei al consistori. Sens
dubte, la resposta la sabien, l’alcalde i els regidors responsables,
des del primer moment però havien preferit desentendre’s, donar
llargues, evitar de reconèixer que

® El projecte ha anat a càrrec de
l’alumne Luis Miguel Peredo i
consisteix en una empresa que vol
implantar la telefonia mòbil com a
primera opció deixant de banda la
telefonia tradicional que està molt
més implantada. Segons el seu
impulsor comporta despeses menors
tant d’implantació com d’utilització.
Aquest tipus de telefonia no està
gaire implantada a Espanya però a
d’altres països, com els Estat Units, ja
és líder.

no havien cobrat taxes a determinada empresa.
Què hem de pensar des de l’oposició, a banda de doldre’ns el
menyspreu? Doncs, que l’actitud
del govern no ha estat gens transparent i que no va ser capaç de justificar la seva decisió. Potser perquè temien que altres empreses se
sentissin discriminades? Ho ignoro, però actuar d’amagatotis, té
aquests efectes secundaris: generen malfiances. Com que a penes
es van donar detalls, desconec si el
govern municipal va prendre una
decisió justificada, eximint de pagar a una empresa la taxa corresponent a una ocupació de més de
2.000 metres quadrats de via pública. Ara bé, estic convençut que
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la falta de transparència en la gestió pública perjudica la credibilitat de qui la practica. Si l’empresa
havia de prestar uns serveis com a
“torna” de la gratuïtat de l’ocupació de via pública, l’exempció hauria d’haver quedat reflectida en un
acte administratiu, i l’alcalde en
cap moment s’hi va referir.
Si no es fan bé les coses, amb
llum i paper, es deixa la porta oberta a pensar que es produeixen discriminacions interessades. Si
l’empresa no va pagar taxa i no va
prestar serveis compensatoris,
hauria rebut una subvenció encoberta. L’alcalde va perdre en tres
plens consecutius tres magnífiques oportunitats d’aclarir que no
hi ha hagut tracte de favor.
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Telefonia VoIP Un pas
més cap al mòbil
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