
 

 
 
 
 
 

Benvolgudes sòcies, 
 
 

De conformitat amb els articles que s’estableixen al capítol III dels Estatuts vigents, i mitjançant 

acord de la Junta de Govern del 16 de gener de 2023 ens plau convocar-vos a l’Assemblea 

General Ordinària de l'Associació d'Empresàries, Directives i Professionals Ap! Lleida, que tindrà 

lloc el proper divendres 24 de març de 2023 a les 15:00 h en primera convocatòria, i a les 15:05 

h en segona convocatòria, presencial a la Seu de Pimec. 

 

Després de quatre anys de legislatura, l’actual junta directiva, us convoca durant la mateixa a 

les votacions del procés electoral d’eleccions a càrrecs. 
 
 

L’Assemblea General Ordinària quedarà vàlidament constituïda i prendrà acords amb 

l’assistència de la meitat més un dels membres col·legiats en primera convocatòria, i quedarà 

vàlidament constituïda en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones 

associades assistents. 

 
 
 

L’ordre del dia a tractar és el següent: 

1. Lectura i aprovació de l'Acta de la darrera Assemblea i de l’Acta Complementària de 

Correcció de l’Assemblea General Ordinària Ap! Lleida 24/02/2022 . 

Podeu consultar l’Acta a : https://www.aplleida.cat/wp-content/uploads/2022/07/Acta- 

Assemblea-General-Ordinaria-Ap24022022.pdf 

I l’Acta complementària a : https://www.aplleida.cat/wp-content/uploads/2020/08/Acta- 

Complementaria-de-Correccio.pdf 
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2. Aprovació, si s'escau, de l'Estat de Comptes i del tancament de l'exercici econòmic 

anual 2022. 

3. Presentació memòria anual. 

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2022. 

5. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2023. 

6. Presentació i aprovació de noves candidatures dels Premis Ap! Lleida per adaptació als 

temps actuals. 

Proposta: 
1. Projectes empresarials socials on la dona hi tingui un paper destacat. 
2. Planificació, innovació i/o exportació. 
3. A la directiva o professional de l’any. 
4. A la Dona TIC. 
5. Jove emprenedora. 
6. Dona emblemàtica. 
7. Premi Associada. 

7. Esmena al reglament intern de l’associació. CAPÍTOL VI. DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Article 22è.-Les membres de la Junta Directiva hauran de reunir els requisits següents: 
- La seva antiguitat com a Associades ha de ser, com a mínim, de tres (3) anys i han d’estar 
al corrent de pagament de les quotes. 

- La seva antiguitat com a Associades ha de ser, com a mínim, de tres (3) anys per a la 
presidenta; la resta de membres de la junta no cal que compleixin aquest requisit i totes han 
d’estar al corrent de pagament de les quotes. 

 
8. Aprovar la gestió feta per l’Òrgan de Govern. 

9. Balanç Junta 2019/2023 

10. Torn obert de paraules. 

11. Procés electoral d’eleccions a càrrecs. 

o Presentació candidatures 

o Presentació programa electoral de cadascuna de les candidatures 

o Constitució Mesa Electoral (formada per l’Associada de més edat i les dues de 

menor edat, actuant-ne una com a Secretària de la Mesa) 

o Votacions 

o Recompte de vots, i acta del procés que s’incorporarà a l’acta de l’Assemblea. 

o Constitució nova Junta 2023/2027 

Us hi esperem! 

Lleida a 24 de febrer de 2023 



 

Es preveu que la reunió tingui una durada fins les 17 hores. 

Us podeu inscriure en l’enllaç següent: https://www.aplleida.cat/activitat/assamblea-general- 
ordinaria-2/ 

 
 

En cas de no poder assistir podeu delegar el vot fins el dia 23 de març a les 15:00h, descarregant 
el   document Delegació   de   Vot,   omplint-lo   i   enviant-lo   junt   amb   una   còpia   del   DNI 
a administracio@aplleida.com . Sols s’acceptarà aquest mitja de delegació de vot. (No 
s’acceptaran delegacions de vot en format paper el mateix dia de l’assemblea). 

 
 

Ben cordialment, 

Junta Directiva 
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