
DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ I DE VOT 

MANIFESTACIÓ DE CONFORMITAT 

Lleida, [ ] de 2023 
 
 
 

Na [ ], en la seva qualitat de sòcia d’AP! LLEIDA. ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’EMPRESÀRIES, per 

la present autoritza i atorga poder tan ample i suficient com en dret sigui menester, a favor de Na 

[ ], per que, en el seu nom, pugui assistir, representar-la i votar, sota el seu lleial saber i entendre, 

a l’Assemblea de Sòcies convocada per la Presidenta de la Junta Directiva de l’Associació que 

tindrà lloc el proper divendres 24 de març de 2023 a les 15:00 h , presencialment a la Seu de 

Pimec, o en qualsevol altra data que s’acordés, per tractar i decidir sobre els assumptes ressenyats 

en el següent: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

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 . 

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. 

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

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. 
 
 
 
 

[ ] 
 

En cas de no poder assistir podeu delegar el vot fins el dia 23 de març a les 15:00h. 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). 
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