
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE
CIÈNCIES DE LA SALUT (AECS) I EL CONSELL D’ESTUDIANTS DE MEDICINA
DE CATALUNYA (CEMCAT)

REUNITS

D’una part, l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), amb domicili a Barcelona

(08017), al Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 i CIF G-60592458 i, en el seu nom i

representació, Núria Singh i Kaur amb DNI 41.600.000 S, en exercici de les facultats pròpies

del seu càrrec de presidenta.

I de l’altra, el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya (CEMCAT), amb domicili a Lleida

(25008), Carrer Montserrat Roig, 2 i CIF G-25616392 i, en el seu nom i representació,Andrés

Fernández Real, amb DNI núm.21.780.011 T, en exercici de les facultats pròpies del seu

càrrec de president.

MANIFESTEN

I. Que el CEMCAT és l'organització que representa els estudiants del grau de medicina que té

entre els seus objectius promoure la millora de les condicions de la preparació clínica i

teòrica del col·lectiu estudiantil de Medicina, així com garantir la futura qualitat assistencial

a Catalunya.

II. Que AECS és una associació d’estudiants universitaris de Ciències de la Salut Catalunya,

Illes Balears i Andorra de caire científic, social i cultural, prestadora de serveis a la joventut,

en el si de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i de la

Societat Andorrana de Ciències, que representa els seus socis.

III. Que tant l’AECS com el CEMCAT treballen per a la millora de la situació dels estudiants

de medicina a Catalunya a través de les seves activitats tal i com consta en els estatuts

d’ambdues entitats.



ACORDEN

PRIMER.- Que és responsabilitat de cada associació, aportar el nom del representant en

qualsevol moment i a petició de l’altra entitat. Així, en cas de canvis en la persona

representant, queda en mans de la presidència comunicar-ho amb la suficient antelació per

tal que la col·laboració sigui continuada.

SEGON.- Vetllar per la continuïtat, representació i implantació de les dues associacions a

totes les facultats de medicina de Catalunya.

TERCER.- Mantenir un compromís de col·laboració entre les Delegacions sòcies del CEMCAT i

les respectives Seccions Territorials i Unitats Docents de l’AECSen la difusió i realització de

projectes, quan així ho acordin.

QUART.- Mantenir un contacte pel que fa a la calendarització per tal de promocionar i

facilitar la participació de membres a ambdues associacions.

CINQUÈ.- Mantenir un mínim anual de dues reunions presencials o telemàtiques entre els

representants de les dues associacions.

SISÈ.- Convidar fins a dos representants a les assemblees generals respectives. Sempre que

les dues associacions hi estiguin d’acord, AECS convidarà a la Reunió de Secretariat el

representant del CEMCAT tenint aquest dret a veu però no a vot en ambdós supòsits.

SETÈ.- Col·laborar en el projecte Faigmedicina per a fomentar la salut mental. Cada període

de sis mesos es reunirà gent de les dues associacions per formar un grup de treball conjunt,

marcar els objectius del període i fer una repartició de tasques. En línies generals:

a. El CEMCAT s’encarregarà de la difusió del projecte, de mantenir actives les xarxes

socials i recollir les necessitats de l’estudiantat en relació als temes tractats. Així

mateix, haurà d’assumir les tasques que acordi el grup de treball conjunt.

b. AECS s’encarregarà d’organitzar formacions temàtiques tant externes al grup de

treball com internes. Per fer-ho reservarà una plaça a cada formació de formadors

que organitzi per a una persona no formada del projecte que es decidirà en una

reunió extraordinària del grup de treball en què hi participaran persones de les dues

associacions. Així mateix, haurà d’assumir les tasques que acordi el grup de treball

conjunt.

VUITÈ.- Que aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i es renovarà

automàticament cada any a no ser que alguna de les dues parts ho comuniqui amb

antelació. Podrà també, ser rescindit per alguna de les causes següents:

a. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.



b. Per la renúncia d’una de les parts, feta amb un mínim d’un mes d’anticipació.

c. Per les causes generals establertes per la legislació vigent.

NOVÈ.- Que qualsevol modificació que alteri el contingut del present conveni haurà de ser

expressada de mutu acord per totes les parts i aprovada per les respectives Assemblees

Generals.



Signat telemàticament l’1 de maig de 2021:

Núria Singh i Kaur
Presidenta de l’AECS

Andrés Fernández Real
President del CEMCAT
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