CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE
GIRONA I L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE
GIRONA
Girona, a 10 de gener de 2013

REUNITS
D'una banda, el Dr. BENJAMÍ PALLARES ORO, major d'edat, amb DNI número
37.662.810-B, actuant en nom i representació, en la seva qualitat de President, del
COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA, amb NIF número Q-1766001-J, amb
domicili a Girona (17004), C/ Albereda, número 3-5, àtic, en ús de les facultats que li
confereixen els Estatuts Col·legials
I, de l’altra, el Sr. ANGEL MIR RIERA, major d’edat, amb DNI número 47.922.543-L,
actuant en nom i representació, en la seva qualitat de President, de l’ASSOCIACIÓ
D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE LA UdG, amb NIF número G-55.118.251, amb domicili
a Girona (17002), Facultat de Medicina, C/ Emili Grahit, número 77, en ús de les facultats
que li confereixen els Estatuts de l’AEMUdG
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per el present atorgament i,

MANIFESTEN
I.- Que l’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE MEDICINA DE LA UdG (en endavant,
AEMUdG), és una associació que representa a estudiants que formen part de la Facultat de
Medicina de la UdG, amb seu al carrer Emili Grahit 77, 17002 Girona, tant en els afers
interns de la pròpia facultat com en els externs, en relació amb altres institucions i
associacions; que s’encarrega de tractar i debatre afers que incumbeixen al col·lectiu
estudiantil de medicina i que té entre els seus fins coordinar les seves accions, quan així ho
cregui convenient, amb entitats, públiques o privades, i/o associacions per a aconseguir els
objectius exposats als seus Estatuts.

II.- Que el COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA (en endavant, COMG) és una
Corporació de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia, domiciliada a Girona, C/
Albereda, núm. 3-5, 4º i NIF número G-1766001-J.
III.- Que estant d’acord les parts en acostar el COMG als estudiants dels últims cursos de
la Facultat de Medicina, que formin part de l’AEMUdG, per a què coneguin d'aprop la
institució del que formaran part quan comencin la seva vida professional i, alhora, poder
col·laborar en assumptes que ambdues parts considerin d’interès, així com beneficiar-se
d'una sèrie d'avantatges i l'accés als serveis que ofereix el COMG en les mateixes
condicions que els seus col·legiats.
IV.- Que, vista la conveniència d’aquesta cooperació, ambdues parts estan interessades a
establir un entorn que la permeti, i amb aquesta finalitat han convingut la formalització i
subscripció d’aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES
PRIMER.- Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és establir la col·laboració en els assumptes que ambdues parts
considerin d’interès, així com establir els mecanismes per a què els estudiants dels últims
cursos de la Facultat de Medicina de la UdG, que formin part de l’AEMUdG, puguin
beneficiar-se d'una sèrie d'avantatges i tenir l'accés als serveis que ofereix el COMG en les
mateixes condicions que els seus col·legiats.
El que es contempla en el present conveni serà d’aplicació, exclusivament, als estudiants
de segon cicle de medicina (a partir del 3r curs, quan els estudiants comencen les
pràctiques clíniques).

SEGON.- Serveis i avantatges
-

Possibilitat de fer consultes a l’Assessoria Jurídica del COMG.

-

Possibilitat de reservar les aules de formació del COMG.

-

Possibilitat de proposar a la Junta de Govern del COMG la realització de xerrades i/
o conferències que s’estimen d’interès.

-

Possibilitat d’organitzar activitats.

-

Recepció d’informació Col·legial en format electrònic: butlletins, newsletters.

-

Accés en les mateixes condicions que els col·legiats als serveis financers que
ofereix el COMG.

-

Accés en les mateixes condicions que els col·legiats de les ofertes d’assegurances
de Fòrum Corredoria d’Assegurances, així com dels serveis que, en un futur, pugui
oferir el COMG.

-

Lliurament anual del Vademècum.

-

Possibilitat de fer activitats de cooperació a través de COMG-Ajuda.

-

Recepció d’informació sobre l’examen MIR i la residència.

-

Accés a tots els serveis col·legials, sempre i quan no siguin incompatibles, en les
mateixes condicions que els col·legiats.

TERCER.- Procediment d’alta com a estudiant del COMG
L'alta d’estudiant del COMG és un tràmit voluntari.
Les inscripcions es realitzaran, a través de l’AEMUdG, qui serà l’encarregada de fer que es
compleixen els requisits que es relacionen a continuació:
-

Documentació necessària:
o

Matrícula o, en el seu cas, certificat que acrediti la condició d'estudiant de
segon cicle de medicina.

-

o

D.N.I. o NIE.

o

Fotografia

Complimentar els qüestionari de sol·licitud. (S’adjunta, com a Annex número 1
model d’aquest qüestionari)

Una vegada l’AEMUdG tingui la documentació requerida, la farà arribar a les oficines del
COMG per a l’expedició del carnet corresponent que acreditarà al sol·licitant com a
estudiant del COMG.
*En cap cas el carnet d’Estudiant COMG acredita la condició de Graduat en Medicina.

QUART.- Durada i costos
La condició d’estudiant del COMG finalitza als 5 anys des de la seva alta, o a petició
voluntària de l’estudiant.
El costos de sol·licitud del carnet d’estudiant del COMG s’estableixen en un pagament únic
de 10€ i és vàlid per a un període de 5 anys. El pagament es farà directament a l’AEMUdG
en el moment de fer la sol·licitud.

CINQUÈ.- Procediment de baixa
Per donar-se de baixa abans de la data de caducitat, serà requeriment necessari:
- Sol·licitar la baixa per escrit. (S’adjunta, com a Annex número 2 model d’aquest
qüestionari)
- El retorn del carnet d’estudiant del COMG.
Aquesta documentació, al igual que en el cas del procediment d’alta, es farà a través de
l’AEMUdG.

SISÈ.- Vigència
El present Conveni té una vigència de 1 any des de la seva signatura i es prorrogarà
tàcitament per períodes iguals, sempre que no es donin cap de les causes d’extinció que es
determinen en l’acord setè d’aquest Conveni.

SETÈ.- Extinció del Conveni
El Conveni s’extingirà per alguna de les causes següents:

A) Pel transcurs del temps a què es refereix l’acord sisè d’aquest Conveni quan
alguna de les parts manifesti la seva voluntat de no prorrogar-lo. En aquests casos
caldrà un preavís mínim d’un mes.
B) Per acord de les parts.

C) Per incompliment greu i acreditat d’algun dels acords que s’estableixen en aquest
Conveni.
D) Pel desistiment unilateral d’una de les parts, amb un preavís mínim de tres mesos.

E) Per la impossibilitat legal o material sobrevinguda de donar compliment a l’objecte
d’aquest conveni.
F) Per les causes generals establertes a la legislació vigent.
Les parts renuncien a qualsevol indemnització, restitució o compensació en el moment de
rescissió d’aquest Conveni.

VUITÈ.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació dels termes d’aquest Conveni s’haurà de fer amb el consentiment de
les parts i per escrit i s’haurà d’incloure en aquest Conveni com a clàusula addicional.

NOVÉ.- Resolució de conflictes
Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir
en relació amb el desenvolupament d’aquest Conveni.
Tal com s’indica en l’acord setè, les parts renuncien a qualsevol indemnització, restitució o
compensació en el moment de rescissió d’aquest Conveni. Així doncs, en cas de
discrepàncies greus sobre el contingut del conveni, les parts se sotmeten, amb renúncia al
seu propi fur si fos diferent, als jutjats de la ciutat de Girona.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, i els seus annexos, per
duplicat, al lloc i data indicats.
AEMUdG

Sr. ANGEL MIR RIERA

COMG

Dr. BENJAMI PALLARÉS ORO

ANNEX 1
ALTA CARNET D'ESTUDIANTS DE SEGON CICLE DE MEDICINA DE LA UdG
DADES PERSONALS
Nom:
Primer cognom:

Segon cognom:

DNI o NIE:
Data de naixement:

Pais de naixement:

Pais de nacionalitat:
Gènere:
ADREÇA
Carrer:

Número:

Província:

Municipi:

Escala:

Pis:

Porta:
CP:

DADES DE CONTACTE
Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Correu electrònic:

Últim curs finalitzat:

DADES ACREDITACIÓ D'ESTUDIANT
Fotocopia de la matrícula o, en el seu cas, certificat que acrediti la seva condició d'estudiant
de segon cicle de medicina:
Fotocòpia del DNI:

Us informem de que les vostres dades seran introduïdes en un fitxer titularitat del COMG, que té per
finalitat donar compliment a les funcions que li son pròpies. Per exercir els drets d'oposició, accés,
rectificació i cancel·lació, cal dirigir-se al COMG per escrit a l'adreça, ……………………………………,
o bé, adreçar un correu electrònic a ……………………………
Així mateix, consenteix la cessió de les seves dades a .......................
Si no desitgeu que les seves dades siguin cedides a ………………………………., pot posar-ho de
manifest enviant un correu electrònic a……………………………………... En cas de no rebre la
comunicació en el termini de 30 dies des del moment de la signatura del present formulari, entendrem
que consenteix la citada cessió.
Si no desitgeu que us enviïn informació comercial o publicitària, marqueu a la casella següent

ANNEX 2
SOL·LICITUD DE BAIXA COM A ESTUDIANT DEL COMG

El sotasignant, ......................................................................................., amb DNI / NIE
número .............................................., mitjançant el present escrit

SOL·LICITA
Sigui tramitada la seva baixa voluntària com a “Estudiant del COMG” amb efectes des de el
pròxim ................. de ....................... de .............
Juntament al present escrit, adjunto el meu carnet de estudiant del COMG.

I per a que així consti, als efectes oportuns, signo la present a Girona, ............
de ........................... de .........................

....................................................................................

