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CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ

El passat dia 16 de junt es va
celebrar el consell d’administració
de la Societat de Foment, amb el
següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta,
de la reunió anterior, que ja
tenen en el seu poder els
consellers.
2. Informació de les accions i
gestions fetes en referència a
la proposta d’ampliació de
capital
i
modificació
d’estatuts.
3. Informe de gestió.
4. Torn obert de paraules.

JUNTA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA
El dia 2 de desembre, en segona
convocatòria, es va celebrar la
Junta General Extraordinària amb
l’assistència del 33,02% del capital
social, l’ordre del dia va ser el
següent:
1. Acordar l´augment de capital per
un import de 45.000.- euros, repartit
entre 20 accions de la classe “A” de
1.000€ de valor nominal cadascuna
i sense prima d´emissió i 25 accions
de classe “B” de 1.000€ de valor
nominal cadascuna i sense prima
d´emissió L´augment es farà
mitjançant aportacions dineràries i
s´autoritzarà la subscripció parcial o
incomplerta de qualsevol de les
dues classes d´accions.
2. Delegació en el Consell
d´Administració, amb facultats de
substitució,
de
les
facultats
necessàries per executar l’augment
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o ampliació de capital i fixar les
seves condicions en allò no previst
en aquest acord així com donar
nova redacció definitiva a l´article 5
dels Estatuts Socials per adaptar la
nova xifra del capital social i atorgar
tots els documents públics i/o
privats necessaris per executar
l’augment de capital que s’acordi
3. Aprovar, si s’escau, les següents
modificacions dels estatuts socials
de la mercantil “Societat de Foment
del Pallars Jussà, S.A.”, proposats
pel Consell d’Administració, les
quals caldrà votar separadament.
4. Aprovar, si s’escau, modificar o
traslladar l´actual web corporativa
www.jussactiu.cat per la web
denominada www.pallarsactiu.cat.
5. Torn obert de paraules.
Tots els punts de l’ordre del dia van
ser aprovats per unanimitat. Cal
remarcar la importància dels acords
presos, doncs significa canvis
substancials en la Societat de
Foment, com són la modificació del
nom, la societat passarà a
anomenar-se PALLARSACTIU, S.A.
i la incorporació de socis tant del
sector públic (Consell Comarcal i
Ajuntaments) com dels sector privat
de la comarca del Pallars Sobirà.
L´augment de capital projectat té
com a finalitat atendre la petició de
diferents ens públics i de diverses
persones físiques i jurídiques
vinculades a la comarca del Pallars
Sobirà de formar part de la Societat.
Aquesta ampliació d’àmbit geogràfic
es fa amb la voluntat de sumar els
esforços i les capacitats de les dues
comarques en que està dividit el
Pallars.

BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 26
PRESENTACIÓ POSTGRAU
DE TURISME
L documento]
El passat dia 1 de desembre vam
celebrar a l’Epicentre de Tremp la
presentació
del
Postgrau
de
Turisme de Muntanya i l’acte de la
signatura
d’un
conveni
de
colaboració entre JUSSACTIU, la
Universitat d’Andorra i la Fundació
Themis. Els signants del conveni
van ser el Sr. Josep González,
President de Jussactiu, el Sr. Miquel
Nicolau, Rector de la UdA i el Sr.
Omar Valdez, Director Executiu de
la Fundació Themis.
Aquest acord proposa la creació
d’un programa de formació en
l’àmbit del turisme de muntanya,
que serà una referència a nivell
mundial i que inclourà activitats
formatives presencials a Andorra i al
Pallars, el programa formatiu està
articulat en anglès i en modalitat
semipresencial.

Cal destacar la participació i suport
de
la
Fundació
Themis
(Organització Mundial de Turisme) i
el
reconeixement
internacional
d’aquest programa en tenir com a
soci educatiu a la Colorado State
University (Colorado, USA).
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El Diploma de Postgrau en Gestió
de Destinació Muntanya està dirigit
a llicenciats i professionals del
sector turístic públic i privat amb
experiència o en relació directa en
la creació o aplicació de estratègies,
polítiques de gestió, planificació i
promoció de les destinacions
turístiques de muntanya.

Aquest Postgrau seria el primer i
únic programa a nivell internacional
d'educació superior especialitzat en
la gestió de destinacions turístiques
de muntanya amb un enfocament
integral i pràctic. En l'actualitat, hi ha
un bon nombre de programes
d'educació superior en gestió de
destinacions turístiques, de turisme
rural o d’administració d'esquí, però
no hi ha programes en gestió de
destinacions
turístiques
de
muntanya.
La
posada
en
funcionament
d’aquest estudis, també ha de
suposar
un
increment
del
coneixement de la nostra comarca a
nivell internacional, doncs aquest
estudiants, vinculats al mon del
turisme,
seran
els
millors
prescriptors i difusors tant del
Pallars com d’Andorra en el seu
entorn personal o professional.

BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 26
COMISSIO
L documento]D’INFRAESTRUCTURES
La Comissió d’Infraestructures de
Jussactiu continua treballant per
millorar les comunicacions i les
infraestructures de les nostres
comarques.
El passat dia 21 de desembre vam
rebre la visita dels responsables de
carreteres del Departament de
Territori i Sostenibilitat. Després de
la reunió que vam tenir el passat
més de juliol amb els responsables
del
Departament,
es
van
comprometre a convocar-nos abans
de finalitzar l’any i mostrar la feina
que havien fet fins ara.
Ens aquests moments estan fent un
estudi de totes les diferents
alternatives que hi ha avui per
comunicar el Pallars amb l’àrea de
Lleida i l’àrea de Barcelona. Un cop
tinguin finalitzat aquest estudi, ens
presentaran quina és la millor
alternativa, llavors haurà de ser el
territori qui, de manera conjunta,
reclami l’execució immediata de les
obres.

CURS FEINES DE
VITICULTURA
Promogut per JUSSACTIU i la
Delegació de la Cambra del
Comerç, Industria i Comerç de
Lleida al Pallars Sobirà, el passat 21
de novembre es va iniciar un curs
de formació adreçat als joves del
programa Garantia Juvenil.
Aquest curs estarà dedicat a les
feines del sector de la viticultura, els
seus continguts estan dissenyats
pels professionals del sector de la
nostra comarca i la part específica
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serà
impartida
per
dues
reconegudes enòlogues de la
comarca: l’Eva Carmona d’el Celler
el Vinyer i la Núria Bigorra de la
Bogeda Terré del Pallars.

Des de JUSSACTIU hem cregut
interessant organitzar aquest curs
donat l’impuls i la força d’aquest
sector en la nostra comarca i per
expresar la nostra voluntat de
treballar en la seva promoció i el
seu creixement

“SOPAR de PALLARESOS”
a BARCELONA
Pel proper dia 23 de febrer estem
organitzant una nova edició del
“Sopar de Pallaresos” que farem a
Barcelona, al restaurant “La Fonda
de Sant Gervasí” els propietaris del
quals són de Salàs de Pallars.
Amb la celebració d’aquest sopar
volem donar a conèixer les accions i
projectes ques està duent a terme
JUSSACTIU i intentar provocar que
es generin noves inversions a la
nostra comarca, bé sigui donant
suport a nous emprenedors o
directament
d’alguns
dels
empresaris que ens acompanyint i
que vegin l’opció d’invertir al Pallars
com una bona opció de negoci.
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I COM CADA MES...............
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 Ens reunim amb el nostre Consell Assessor

 Us enviem els indicadors econòmics que ens proporciona l’Àrea
d’Estudis i Anàlisis Econòmica de la Caixa.

 Passem tot tipus d’informació relativa als ajuts, formació i
esdeveniments, dirigida als emprenedors o empresaris que ens facin
arribar les institucions, administracions o instituts de desenvolupament.

 Us fem arribar tota la informació de FGC Turisme i Muntanya.
 Seguim recolzant i treballant amb diferents projectes estratègics per a la
comarca.

Contacta amb JUSSACTIU:
Artur Boneta Capel - Gerència
C/ Pau Casals, 14
Tel. 973 653 279
e-mail: societatdefoment@pallarsjussa.cat

