BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 6

desembre

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.
CONSELL D’
ADMINISTRACIO
El dia 04-12-13 vam
tenir Consell
d’Administració amb el
següent ordre del dia:
1. Atorgament de poders al
Sr. Enric Bardella per
sol·licitar el certificat
electrònic de la Fàbrica
Nacional de Moneda i
Timbre que l’habiliti a
accedir a les Notificacions

electròniques
obligatòries
per
a
societats
anònimes
i
limitades.
2. Acordar la convocatòria
de nova junta general
extraordinària
d’accionistes per aprovar
l’ampliació de capital en
els
mateixos
termes
exposats en la junta
general invàlida de data 7
de novembre de 2013.
3. Torn obert de paraules.
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REUNUIONS AMB ELS
ASSESSORS
Hem mantingut diferents
reunions a Barcelona
amb els assessors: Sr. R.
Roca, Sr. J. Font i Sr. A.
Rivera per identificar
noves possibilitats de
dinamització i millora de
el serveis i gestions que ,
actualment, ofereix
JUSSACTIU als seus socis.

El mes de desembre
també hem tingut la
reunió que realitzem
mensualment amb el
president i el consell
assessor.
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COPIRINEO

Hem organitzat una
trobada, a la seu de
PIMEC en la que el
gerent de Copirineo i el
consultor extern, que va
elaborar el pla de
viabilitat de la
cooperativa, ens van
explicar la situació actual
de la societat i les
conclusions derivades de
la realització del pla de
viabilitat . Fruit de
aquesta trobada
JUSSACTIU a realitzat
gestions perquè
diferents emprenedors
es posessin en contacte
amb el gerent de
copirineo per estudiar
conjuntament la compra
de diferents actius de la
cooperativa.
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CERVESA ARTESANA
CTRETZE PIRINEUS
En hem reunit amb el Sr.
Abel Sánchez soci i
emprenedor de la micro
cerveseria CTETZE
PIRINEUS per ultimar el
detalls de la presentació
de la cervesa el mes de
febrer.
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.
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 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.

