Acta Assemblea General Ordinària Ap! Lleida 24/02/2022
15:00 h en primera convocatòria 8 sòcies
15:10 h en segona convocatòria 17 sòcies
Nombre màxim de sòcies assistents 23 sòcies.

Sòcies assistents:

Laia Rogel , Roser Xandri , Núria Ribes , Maria Antonia Roca , Eulàlia Pagès, Antonieta
Marbà , Silvia Galindo , Maria Jose Horcajada, MªAngeles Montornés , Berta Franco ,
Montse Solé, Alexandra Balaguer , Katia Medeles , Marta Gispert, Beatriz Feced ,
Juliana Fernandes, JúlIa Arnó , Anna Torres , Montse Monjo, Laura Sanchez, Montse
Vila, Paloma Arroyo.
Assemblea General Ordinària , presencial a la Seu de Pimec.

L’ordre del dia a tractar és el següent:
1. Lectura i aprovació de l'Acta de la darrera Assemblea.

2. Aprovació, si s'escau, de l'Estat de Comptes i del tancament de l'exercici econòmic anual
2021.
La Roser Xandrí (tresorera de l’associació) fa esmena de totes les despeses i entrades de diners
de l’associació, les subvencions i el fons.
Així com del pressupost de l’exercici 2022, variable segons les decisions preses posteriors i
l’increment de quota.
Immediatament, s’aprova per part de totes les sòcies i amb el vot delegat de: * TAULA
ADJUNTA

3. Presentació memòria anual.
La Laia Rogel (presidenta de l’associació) presenta totes les activitats realitzades l’any 2021 i
les previstes per a l’any 2022.

4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2022.
S’aprova per part de totes les sòcies i amb el vot delegat de: * TAULA ADJUNTA

5. Aprovació, si s’escau, increment de quota de sòcia
S’aprova per part de totes les sòcies i amb el vot delegat de: * TAULA ADJUNTA l’increment de
la quota de sòcia en 150 € anuals per a l’any 2022; i la quota de sòcia en 200 € anuals per a
l’any 2023.

6. Presentació i aprovació de noves candidatures dels Premis Ap! Lleida per adaptació als
temps actuals
S’aprova per part de totes les sòcies i amb el vot delegat de: * TAULA ADJUNTA, que millor fer
una altra reunió a part per tractar sols aquest tema i acabar de definit totes les candidatures.

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 emblemática.
7. Premi Associada.

A part s’aprova fer els premis Ap! Lleida cada dos anys, i no anualment com es venien fent fins
ara. I que l’any que no es fan premis es farà un acte d’un dia dedicat a les sòcies amb ponents
interessants, neetworking, taules d’expertes, paradetes de sòcies ...

Per aquest any 2022 s’aprova ja no fer premis i fer l’acte Leaders Summit Lleida- Pirimeus
deixant els propers premis per a l’any 2023.

7. Estatueta Premis Ap! Lleida
S’aprova per part de totes les sòcies i amb el vot delegat de: * TAULA ADJUNTA, que l’escultura
que s’emprà l’any 2021 com a guardó, del Món, serà la peça escultòrica que any rere any
s’emprarà als premis Ap, Lleida.

8. Conveni de col·laboració Pallars Actiu
S’aprova per part de totes les sòcies i amb el vot delegat de: * TAULA ADJUNTA, que aquesta
col·laboració és farà poc a poc i per etapes d’evolució. Definint objectius del que volem
aconseguir amb aquest conveni i l’expansió d’Ap! Lleida que volem tenir al territori, mitjançant
un pla estratègic.

Apart es farà arribar el conveni de col·laboració a les nostres sòcies advocades per una revisió.

9. Aprovar la gestió feta per l’Òrgan de Govern.
S’aprova per part de totes les sòcies i amb el vot delegat de: * TAULA ADJUNTA

10. Torn obert de paraules.
•

S’acorda buscar patrocinis per Ap! Lleida, mitjançant les sòcies.

•

Es presenta les línies verticals a treballar en el proper any que presenten força debat i
preguntes.
o

Formació , s’acorda com a positiva tota la formació esmentada.

o

Serveis empresarials, s’acorda instaurar el servei de departament legal i
departament laboral i fiscal per part de sòcies d’Ap! Lleida per a sòcies d’Ap!
Lleida.

o

Serveis Premsa, serveis comunicació i màrqueting i servei d’informació i
subvencions.

o

S’acorda continuar en la línia d’esdeveniments & Networking amb el sopar solidari,
dinars, trobades i jornades.

o

S’acorda continuar amb les activitats d’Ap!Salut i potenciar el segell Ap!Lleida dins
l’eix vertical de Lifestyle.

•

El tema que porta més divisió d’opinions es la Quota sòcies:
o Tots els serveis i activitats que volem dur a terme i endegar en aquest proper
any necessiten d’una coordinació i dedicació.
o Per tant, apostem per una quota de 25€/mensuals que tindrà un sistema de
cobrament trimestral. Que no queda aprovada, si no un increment de 50 €.
o Amb aquesta aportació podrem contractar una persona a jornada completa i
tenir una persona referent a qui preguntar dubtes sobre subvencions, que ens
ajudi a coordinar serveis, enviar tota la informació al dia, visites als vostres
negocis per copsar les vostres inquietuds o necessitats, etc. S’instà a
contractar aquesta professional en mitja jornada i que sigui una professional
que generi factura i no una persona assalariada per l’associació.
o S’acorda que es impossible portar a terme tot el desenvolupament del projecte
i verticals proposades al 100 % sense aquesta figura de suport.
o S’acorda que la quota per a l’any 2022 de l’associació Ap! Lleida es de 150€ /
anuals per a l’any 2022 i de 200 € anuals per a l’any 2023. Encara que, la junta
no fa us dels vots delegats per la votació de la quota; donades les presses per
la hora de finalització de l'assemblea.

Sense més preguntes es tanca l’assemblea a les 17:00 h amb 17 participants finals.
Lleida, 24 de febrer de 2022

La Secretària
Núria Ribes

TAULA DELEGACIÓ DE VOT
SÒCIA

DELEGA EL VOT EN

1

Anna Gómez

1

Antonieta Marba

2

Begonya Iglesias

2

Antonieta Marba

3

Carol Gilart

3

Antonieta Marba

4

Cristina Modol

4

Antonieta Marba

5

Debora Talavera

1

Núria Ribes

6

Laura Echevarria

1

Laia Rogel

7

Maria Carmen Oliver

5

Antonieta Marba

8

Maria Josep Iñiguez

6

Antonieta Marba

9

Marta Roige

7

Antonieta Marba

10

Mireia Villa

2

Laia Rogel

11

Montse Pujol

8

Antonieta Marba

12

Natalia Ruiz

1

Roser Xandri

13

Núria Montanuy

3

Laia Rogel

14

Pilar Companys

9

Antonieta Marba

15

Rosa Maria Abella

4

Laia Rogel

16

Silvia Baches

5

Laia Rogel

17

Silvia Gilart

10

Antonieta Marba

18

Yasmina Vilagrasa

6

Laia Rogel

19

Laura Vilamajó

7

Laia Rogel

20

Laia Oms

8

Laia Rogel

21

Mª Carmen Carrión

9

Laia Rogel

22

Montse Morillo

10

Laia Rogel

23

Montse Vila

11

Laia Rogel

24

Miriam Lorenzo

1

Maria Antonia Roca

25

Rosa Maria Jusmet

2

Maria Antonia Roca

26

Lily Brick

2

Roser Xandri

27

Lorena Metaute

3

Roser Xandri

28

Silvia Galindo

2

Núria Ribes

29

Mónica Rosello

1

Carme Salla

30

Laura Sánchez

1

Montse Monjo

