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JUSSACTIU
JUSSACTIU / SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS
JUSSÀ , SA., és una entitat Pública / Privada que té
com a objectiu influir , promocionar i desenvolupar
els interessos econòmics del Pallars Jussà,
potenciant les empreses establertes i la
emprenedoria amb el foment d’ inversions i
projectes que generin la creació de llocs de treball
en benefici i projecció de la Comarca.
JUSSACTIU ORGANITZA
UNA TROBQADA AMB
EL MESTRE CERVESE
DE LA MORITZ
El dia 08 gener un grup
d’emprenedors interessats
amb la posada en marxa d’
explotacions agrícoles
relacionades amb els
components necessaris per
elaborar una cervesa, es
van reunir a la seu central
de la cervesa Moritz a

Barcelona, amb el mestre
cerveser AMBAR I MORITZ i
el cap de Marketing i
Comunicació. Cal destacar
que l’ entrevista va ser molt
profitosa pels
emprenedors, també cal
agrair als directius de la
Moritz la seva predisposició
a donar, de forma
desinteressada, tot tipus de
informació
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Comarcal el dissabte dia 22
de febrer.
JUSSACTIU col·labora en
l’ organització de
l’esdeveniment, convidant
con
al
Sr. Salvador Alemany,
president de Abertis, Saba,
CAREC,
AREC, etc., a una potencia
col·loqui que es realitzarà el
mateix dia a l’auditori del
edifici epicentre.

JURAT PREMI JOVES
EMPRENEDORS
JUSSACTIU a format part
del jurat que ha avaluat els
projectes presentats al
Consell Comarcal per
pe un
nodrit grup de joves
emprenedors,, cal destacar
que en aquesta edició s’han
presentat 9 projectes, tots
ells molt ben desenvolupats.
El guardo se entregarà al
projecte guanyador en el
transcurs del sopar que
organitza el Consell

JUSSACTIU I FGC-TIM
FGC
SEGUEIXEN
COL·LABORANT.
El dia 23 de gener ens
en vam
reunir amb el Sr. Oriol
Juncadella Director de la
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Operadora que gestiona la
línea Lleida –La Pobla de
Segur. L’eix central de la
reunió va ser l’ estudi de
futures possibilitats de
col·laboració entre ambdós.
Durant la reunió hi va ser
present el Sr. Font, assessor
de JUSSACTIU.

Junta General
Extraordinària
Convocatòria
El Consell d’Administració
de la Societat de Foment del
Pallars Jussà, S.A., va
convocar als socis a la Junta
General Extraordinària , que
es celebrarà a la sala d’actes
de l’Epicentre (Passeig del
Vall, 13) de Tremp el dia
31 de gener de 2014 a les
20.00 hores en primera
convocatòria i el dia 1 de
febrer de 2014 a les 20
hores en segona
convocatòria.
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La Junta d’Accionistes se
celebrarà d’acord amb el
següent Ordre del dia
1. Acord d’augment de
capital per un import
de 26.000 euros
d’accions de la classe
B, de 1.000 euros de
valor nominal cada
una i sense prima
d’emissió, en
contraprestació
d’aportacions
dineràries, autoritzantne la subscripció
parcial o incomplerta.
2. Delegació en el Consell
d’Administració, amb
facultats de
substitució, de les
facultats necessàries
per executar l’augment
o ampliació de capital i
fixar les seves
condicions en allò no
previst en aquest
acord, així com donar
una nova redacció 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.
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3. Informe del consell
d’administració sobre
els projectes en curs
4. Torn obert de
paraules.
Es van aprovar tos els
punts del dia amb els
vots favorables del
assistents que
representaven el 87%
del capital social.

ACTIVITATS MESUALS
 Ens reunim, mensualment, amb el Consell Assessor

 Us enviem, setmanalment, 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, esdeveniments, dirigida als emprenedors
o empresaris, que ens fan arribar les institucions,
administracions o instituts de desenvolupament.

