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Ordre 
del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera 

assemblea

2. Aprovació de l’estat de comptes i tancament 

econòmic

3. Memòria anual

4. Precs i preguntes



Estat de
comptes 

2019



Tresoreria 
Compte de pèrdues i guanys
• Ingresos: 39.635,95

• Quotes sòcies 9.625,00 €
• Subvencions concedides i ingressades 18.627,09 €

• Patronat Promoció Econòmica-Diputació de Lleida               5.900,00 €
• Ajuntament de Lleida – Casal de la Dona                                2.927,09 €
• Institut Català de les Dones – Generalitat Catalunya             7.800,00 €
• Caixabank 2.000,00 €

• Donacions 1.638,00 €
• Ingressos activitats (formació, dinars, sopars, etc.) 9.469,83 €

• Despeses: 23.379,49 €
• Quota BPW 720,00 €
• PIMEC 915,36 €
• Despeses de gestió 2.131,46 €
• Activitats (formació, dinars, sopars, Premis ApLleida, etc.) 16.415,04 €
• Professional convidada dia de la sòcia 1.064,52 €
• Despeses bancàries 742,33 €
• Disseny imatge corporativa 980,41 €
• Assegurança 226,32 €
• Altres despeses 184,05 €

• Superavit de l’exercici: - 16.256,46 €



Tresoreria - Quotes sòcies
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Tresoreria - Subvencions
• PREMIS AP!LLEIDA 

1. Institut Català de les Dones – Generalitat de Catalunya 

• Concedit: 3.800,00 €  Ingressat: 3.800,00 €

2. Patronat de Promoció Econòmica – Diputació  de Lleida 

• Sol·licitat: 3.500,00 €  (pendent resolució)

3. Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes. Paeria

• Concedit: 1.947,53 € Ingressat: 0,00 €

4. Caixabank: 

• Concedit: 2.000,00 € Ingressat: 2.000,00 €

5. Globalleida: 

• Concedit: 907,50 € Ingressat:0,00 €



Tresoreria - Fons líquid per anys

Total saldo bancari any 2019: 20.433,03 €

• Caixabank: 13.149,73 €

• BBVA: 7.283,30 €
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Tresoreria - Sopar solidari 
• Recaptació per la donació a l’entitat solidària Fundació Jericó: 
• Total 1.000,00 € 

§ Venda de tires: 538,00 €

§ Recaptació Fila 0: 50,00 €

§ Donació empreses: 200,00 €

§ Donació Ap!Lleida: 212,00  €

• Xec a la Fundació Jericó: 
• Total 1.000,00 € 



Tresoreria – Premis Ap!Lleida



Gestió de tresoreria 

• Pagament 30 dies màxim factures proveïdors

• Estratègia econòmica per tal de tenir menys dependència dels ajuts institucionals

• Actualització de la base de dades i gestió de rebuts

• Continuïtat en:

• Protocol de baixa sòcies, mesures de contenció de baixes (Mail d’agraïment i feedback millora)

• Protocol d’alta de sòcies, benvinguda de les noves sòcies (Alt nivell de retorn, del mail de benvinguda)

• Enviament factures de patrocini, publicitat, sopars, formacions, etc., rebuts, quotes i sòcies

• Premis Ap!Lleida 2019, augment en la confiança i posicionament dels premis es trasllada en increment d’ajuts

• Nou programa de gestió de Ap!Lleida



Tancament exercici 
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Tresoreria 
Pressupost 2020

• Ingressos: 32.300,00 €
• Quotes sòcies 14.000,00 €
• Subvencions 11.300,00 €

• Patronat Promoció Econòmica-Diputació de Lleida            3.500,00 €
• Ajuntament de Lleida – Casal de la Dona                                2.000,00 €
• Institut Català de les Dones – Generalitat Catalunya           3.800,00 €
• Caixabank 2.000,00 €

• Donacions 1.000,00 €
• Ingressos activitats (formació, dinars, sopars, etc.) 6.000,00 €

• Despeses: 32.300,00 €
• Quota BPW 720,00 €
• PIMEC 915,36 €
• Despeses de gestió 2.000,00 €
• Activitats (formació, dinars, sopars, etc.) 25.000,00 €
• Professionals convidats 1.000,00 €
• Despeses bancàries 700,00 €
• Disseny i Impressió corporativa 1.000,00 €
• Assegurança 300,00 €
• Altres despeses 664,64 €



Memòria 
2019



RRII. Sinèrgies, posicionament i 
col·laboracions 
Col·laboracions interassociatives amb altres entitats, patronals i 
administració. S’ha establert un calendari comú amb els principals 
ens econòmics de la Província.

• BPW: federades a nivell nacional i internacional
• PIMEC
• Caixa Fòrum 
• Ajuntament de Lleida
• Cambra de Comerç
• Institut Català de les Dones
• Globalleida
• Jove Cambra Internacional
• Parc Tecnologic de Gardeny
• COELL



Accions



Accions 2019
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Sopar solidari 03/07/2019
Inscrits: 52 Sòcies: 26 No sòcies: 26

Dinar Ap!Lleida Octubre 03/10/19
Inscrits: 29 Sòcies: 23 No sòcies: 6

Curs habilitats de lideratge per a l’empresària actual 19/10/19 
Inscrits: 12 Sòcies: 11 No sòcies: 1

Dinar Ap!Lleida Novembre 06/11/19
Inscrits: 31 Sòcies: 27 No sòcies: 4

Roda de premsa – Presentació escultura-joia 13/11/19
Inscrits: 21 Sòcies: 9 No sòcies: 12

Ap!Mastermind – Programa Grupal de Creixement 
Empresarial 16/11/19

Inscrits: 13 Sòcies: 12 No sòcies: 1

Premis Ap!Lleida 22/11/19
Inscrits: 127 Sòcies: 43 No sòcies: 84

Your christmas time 18/12/19
Inscrits: 40 Sòcies: 40 No sòcies: 0



2
0
2
0

Taller Ap!Salut – Com tenir cura de la nostra pell 03/02/20
Inscrits: 4 Sòcies: 4 No sòcies: 0

Dinar Ap!Lleida Febrer 05/02/20

Inscrits: 23 Sòcies: 21 No sòcies: 2

Formació en Linkedin 15/02/20

Inscrits: 15 Sòcies: 7 No sòcies: 8

Com assolir les metes professionals  

amb una òptima gestió del temps 28/02/20 

Inscrits: 3 Sòcies: 3 No sòcies: 0

Dinar Ap!Lleida 04/03/20

Inscrits: 32 Sòcies: 22 No sòcies: 10

Vermut Amb Art i Dona 08/03/20

Inscrits: 12 Sòcies: 12 No sòcies: 0

Formació: El Client Ideal 
06/05/20

Growing Talent del 15/05 al 13/06

Assemblea Ap!Lleida 30/06/20

Accions 2019-2020 (primer trimestre)
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Sopar Solidari 30/07/20

Obertura Candidatures Premis Ap!Lleida 2020 13/07/20

Dinar Ap!Lleida 08/09/20

Tancament Candidatures Premis Ap!Lleida 13/09/20

Dinar Ap!Lleida 08/10/20

RdP: Escultura 14/10/20

Formació 16/10/20

Premis Ap!Lleida 23/10/20

Dinar Ap!Lleida 06/10/20

Formació 21/11/20

Turronada 17/12/20

Accions previstes 2020



Les més destacades!
PREMIS Ap!Lleida 2019



Les més destacades!
PLACA PRESIDENT MACIÀ



Les més destacades!
YOUR CHRISTMAS TIME



Àrees 
D’actuació



Comunicació (interna i externa)
Objectius Assolit Estratègies

Millorar la comunicació 
amb la sòcia

75%
Trucada inicial amb enquesta, recopilació de dades de la sòcia, xarxes socials, newsletter, 

whatsapp, etc.

Pla d’acollida: presentació
de cada sòcia

+ de 2 persones per acte
Acompanyament als actes, presentació a les sòcies, publicació a les xarxes socials de la nova 

sòcia (en procés)

Aconseguir més interacció 
amb les sòcies

Actualment 140 sòcies 
amb el concepte de 

apadrinades
Creació del programa Apadrinament (Whatsapp)

Millorar la web i afegir 
funcionalitats.

Realitzat
S’ha potenciat molt la comunicació de la web, així com la missió, visió i els valors de 

l’Associació. També s’ha explicat en què consisteix ser sòcia d’Ap!Lleida i quins beneficis aporta.

Augment de visibilitat 
d’Ap!Lleida en les xarxes 

socials

Twitter + 30 seguidors, 
Facebook 39

Instagram 190
Linkedin 257

Publicacions habituals, manteniment diari de tots els perfils, promoció de contingut de les 
sòcies, etc.

Donar més presència a la 
sòcia en digital

Directori en procès
d’actualització

Introducció manualment de totes les imatges de les sòcies que hem pogut recopilar.

Millorar la comunicació 
externa de l’Associació

Material gràfic, més de 20 
entrevistes, +10 

publicacions en diaris locals

Publicacions habituals en mitjans de comunicació locals, material gràfic propi per 
esdeveniments (rollup corporatiu, fulletó explicatiu, 



Expansió

Estratègies Assolit Estratègies

Augment de noves 
sòcies

140 sòcies augment 
del 48,2%

Captació per contactes, mitjançant els Premis ApLleida, per la pàgina web, i les xxss. Per recomanació 
d’altres sòcies.

Aconseguir tenir 
presència en les 14 
comarques de la 

província 

Veure mapa Captació per gestió comercial de l’equip d’Ap!Lleida. Reunions amb Consells Comarcals.

Fomentar entrada de 
sòcies joves

12 Creació de la promoció Ap!Jove (menors de 30 anys, preu especial) 



Expansió Presencia a:

• Agramunt
• Albatàrrec
• Albesa
• Alcarràs
• Alcoletge
• Almacelles
• Alpicat
• Artesa de Lleida
• Artesa de Segre
• Balaguer
• Barcelona
• Benavent de segrià  
• El Palau
• Fondarella
• Gelida
• Golmés
• Juncosa
• Juneda

• Lleida
• Manchester
• Mequinensa
• Miralcamp
• Mollerussa
• Montanuy
• Montoliu
• Oliana 
• Pobla de segur
• Reus
• Santa Coloma de 

Gramenet
• Solsona
• Tarragona
• Tàrrega
• Torrefarrera
• Torregrossa



Gestió Interna
Objectiu Assolit Estratègies

Millor control sobre la informació de 
les sòcies

ERP i CRM propi per 
gestionar les sòcies

Millorar el control de les sòcies mitjançant un programa de gestió, fitxa de cada sòcia, 
activitats a les que ha assistit, sector empresarial, foto, dades personals correctes, etc.

Implementar de forma eficient la 
RGPD (Llei de protecció de dades)

Actualment en procés. Contractació d’una empresa per implementar la RGPD

Aconseguir més interacció amb les 
sòcies

Actualment 140 sòcies amb 
el concepte de apadrinades

Creació del programa Apadrinament (Whatsapp)

Establir protocols interns de 
funcionament i tasques

Els protocols interns de 
l’associació estan definits i en 

ple rendiment

Accions automatitzades: mailing, rebut de quotes, factures, diplomes.
Reunions setmanals de la junta, 

Millorar la gestió dels pagaments de
les activitats

Ecommerce a la web
Implementar una ecommerce amb pagament de Paypal o TPV per participar de les 

activitats o formacions.

Creació de programes Actualment 6 programes
A cop de Click! Digitaltza’t; Growing Talent; Ap!Prime; Socies Pimec; Escoles de 

negocis EAE; Reinventar-se professionalment

Creació de una base de dades 
d’Amics d’Ap!Lleida

Actualment més de ___ 
contactes

Totes les persones que han participat en alguna activitat, formació o esdeveniment 
d’Ap!Lleida formen part d’una llista de contactes per mantenir-los informats de totes 

les novetats.



Implementació
Base de dades
sòcies  



Base de dades
Sòcies 
Fitxa sòcia



Base de dades
Sòcies 
Activitats



Base de dades
Sòcies 
Carnet sòcia



Base de dades
Sòcies 
Diploma

LAIA ROGEL VILANOVA

FORMACIÓ EN LINKEDIN 3



Finançament
Objectiu Assolit Estratègies

Aconseguir més subvencions 
per part de les institucions. 

Més finançament en 
l’any 2019

Seguir amb la bona feina de l’anterior junta. Generar noves 
oportunitats de subvenció amb la Generalitat amb motiu de la Placa 

Macià.

Agilitzar factures d’activitats
Enviament automàtic 

ERP
Programació i enviament automàtic de factures i rebuts.

Millorar la relació amb les 
entitats bancàries

En procés
S’està mirant de treballar amb La Caixa, per tal de reduïr els costos en 

gestió de rebuts i tpv virtual.

Aconseguir patrocinis per 
activitats o anuals

+ 7 empreses en el 
2019. (Actualment en 

procés)
Accions de gestió comercial per tancar patrocinis.



Patrocinis

• Patrocinadors per als premis Ap!Lleida
• 6 patrocinadors principals

• 3 col·laboradors en quotes més econòmiques



Programes i accions

Objectiu Assolit Estratègies

Donar a conèixer a les sòcies i 
no sòcies els programes

d’Ap!Lleida
En procés

Apartat propi a la web, presència de la Presidenta a la cadena COPE 
setmanalment, entrevistes en mitjans de comunicació locals,

Ajuda a les empreses durant el 
confinament

Més de 59 propostes 
publicades

Creació del programa Ap!Solidari

Assessorament en la nova 
realitat post-covid

Actualment 4 
sol·licituds 

d’assessorament i 1 
realitzada amb èxit

Programa de digitalització A Cop de Click! Digitalitza’t

Dinars Ap!Lleida
4 dinars realitzats amb 
una assistència de més 

de 30 persones
Acció de networking, captació de noves sòcies, 



Formació (Formacions Especialitzades Mensuals. FEM)

Objectiu Assolit Estratègies

Dotar d’eines professionals i 
pràctiques a les sòcies per al 

seu dia a dia

Més de 12 cursos 
programats amb bona 

assistència

Formacions en diferents àmbits, com el digital, la gestió del temps, 
Mastemind, 

Oferir formacions de les sòcies
8 dels 12 han sigut de 

sòcies
Moltes sòcies han ofert formacions i altres les hem creat.

Assessorament en la nova 
realitat post-covid

Actualment 4 
sol·licituds 

d’assessorament i 1 
realitzada amb èxit

Programa de digitalització A Cop de Click! Digitalitza’t



Programes



Programes establerts

Curs d’habilitats de lideratge 
per a l'empresària actual

Formació en LinkedInJornada d’Emprenedoria



Programes establerts

Growing TalentAp!Mastermind – Programa Grupal 
de Creixement Empresarial 

El Client Ideal, by Eva Mititieri



Programes establerts

1a sessió A Cop de Click! Digitalitza’t



Programes en procés

Taller Ap!Salut – Com tenir cura 
de la nostra pell

Nova col.laboradora i sòcia!
Núria Codina: Especialista en 
hipopressius



Programa especial amb avantatges per a la sòcia 

Estat: Properament

Programes en procés



I aquest juliol...



Aquest Juliol volem que continuïs la teva formació 
però que també estiguis activa amb nosaltres! És 
per això que us expliquem en primícia les novetats 
refrescants del Juliol formActiu!

Formacions:
• Linkedin: Millora el teu perfil de Linkedin
• Píndola: Tendències en compres digitals post-

covid i com ser creatiu per aplicar-les.
• Webinar: Comunica eficaçment en entorns 

digitals.

Actius:
• Sopar Solidari en benefici del IRBLleida i l’estudi 

sobre el Covid-19. Dijous, 30 de juliol
• Curs d’hipopressius (pendent data)



Gràcies!

Volem seguir creixent per oferir-te el millor servei! 



Torn de preguntes




