
   

 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE MUTUAL MEDICA I EL CONSELL 

D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE CATALUNYA (CEMCAT) 

Barcelona, 15 de Març de 2021 

REUNITS 

D’una part, el/la Sr/Antonio López López com a Director General de Mutual Medica amb domicili 

a Passeig Mallorca núm. 42, 07012, de Palma de Mallorca, amb N.I.F 35320126-S. 

I, de l’altra, el Sr. Andrés Fernández Real, President del Consell d’Estudiants de Medicina de 

Catalunya (en endavant CEMCAT), amb N.I.F. G25616392 i domicili a Lleida, Carrer Montserrat 

Roig 2; C.P.: 25008, que actua en nom i representació de l’esmentat Consell en virtut del que 

estableixen els seus Estatuts.  

 

EXPOSEN 

I. Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris, i que, per 

tant, la col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials.  

II. Que la coordinació de les dues institucions té interès per tal de sumar esforços per 

establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu.  

III. Que, sobre la base d’allò anteriorment exposat, s’obre un ampli espectre de 

possibilitats de col·laboració, motiu pel que es considera oportú subscriure un 

protocol que permeti un aprofitament dels recursos més òptim i una cooperació 

activa en el desenvolupament de temes d’interès comú. Per tant, acorden subscriure 

el present conveni de col·laboració que serà regit per: 

 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- 

El present conveni de col·laboració té per objectiu emmarcar i coordinar l’actuació de Mutual 

Medica i del CEMCAT en assessoraments, intercanvis d’informació i d'accions que puguin ser 

d’interès per l’alumnat del grau de Medicina.  

SEGONA.-  

Cada organització podrà proposar a l’altra, les activitats que cregui convenients i que siguin 

contemplades en l’objecte del present conveni de col·laboració.  

TERCERA.-  

Cada una de les institucions aportarà recursos humans i materials al conveni, sempre que així 

s’hagi establert de mutu acord, perquè es pugui arribar a fins comuns.  

DocuSign Envelope ID: 177B29BB-8D04-48C4-A645-258DA3A3C26D



   

 

QUARTA.-  

Mutual Medica, amb les finalitats expressades en les clàusules anteriors i mantenint-se les 

condicions sota les que subscriu el present conveni, realitzarà una aportació econòmica o 

susceptible de valoració econòmica al CEMCAT consistent en 2.000€ anuals durant la vigència 

d'aquest conveni. 

El CEMCAT, com a beneficiari, expedirà una certificació acreditativa de l’efectivitat del conveni 

de col·laboració.  

CINQUENA.- 

La difusió de les activitats de Mutual Medica, declarades o considerades d’interès per l’alumnat 

de Medicina, es durà a terme de la següent forma: 

- El CEMAT es compromet a difondre a les seves xarxes socials la participació i 

col·laboració de Mutual Medica en quant a publicacions, infografies i qualsevol altra 

informació que es publiqui o editi en relació amb l’activitat o projecte objecte del conveni. 

- El CEMCAT es compromet a que sigui esmentada la col·laboració de Mutual Medica en 

tots els actes de difusió referits al projecte o activitat. 

- Mutual Medica podrà fer pública la seva participació en projectes o activitats del 

CEMCAT.  

- El CEMCAT podrà aportar a Mutual Medica, al moment en què aquest ho sol·liciti, 

qualsevol informació referent al desenvolupament del projecte o activitat en què aquest 

col·labora.  

SISENA.- 

El present conveni serà efectiu des del moment de la seva signatura i es renovarà 

automàticament cada any. Es podrà revisar en cas que qualsevol de les dues parts així ho 

desitgi.  

SETENA.- 

El present conveni podrà ser resolt en qualsevol moment per acord de les dues parts signants o 

per incompliment del conveni per part d’alguna de les organitzacions.  

I en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen aquest conveni, per duplicat exemplar, a un 

sol efecte, en el lloc i data al principi indicats. 

 

Sr. Andrés Fernández Real                                                

President                                                 

CONSELL D’ESTUDIANTS                            

DE MEDICINA  

DE CATALUNYA 

Sr. Antonio López López 

Director General 

MUTUAL MÉDICA MPS A PRIMA 

FIJA 
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