ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI OFICIAL DE
METGES DE GIRONA I IBERCAMERA SAU
REUNITS
D'una banda, la Sra. MONTSERRAT CRESPO GÓMEZ, major d'edat, amb NIF núm.
46.560.209 K, i el Sr. FRANCESC PRAT PUIG, major d’edat, amb NIF núm. 35.035.852 K,
actuant en la seva condició d'Apoderats de l’empresa IBERCAMERA SAU, d'ara en endavant
IBERCAMERA, amb CIF núm. A-58252099 i domicili a l‘Avinguda Diagonal 467, 1er – 2a B,
08036 de Girona.
I de l’altra, el Sr. JOSEP VILAPLANA BIRBA, major d’edat, amb NIF núm. 40.287.371 L,
actuanten la seva condició de President del COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA,
d’ara en endavant COMG, amb CIF núm. Q-1766001-J, ambdomicili al C/ Albereda, 3-5,
17004 de Girona.
Les parts es reconeixen la capacitat necessària per a l’atorgament del present document i
de la seva lliure voluntat,
MANIFESTEN
I.- Ibercamera Girona és una institució musical privada que organitza des de 2008 una
temporada de concerts de música clàssica a l’Auditori de Girona.
II.- Que el COMG és una corporació professional de dret públic que integra els metges de
la província de Girona, que dóna serveis als seus col·legiats des de la seva seu, situada a C/
Albereda, 3-5, 17004 de Girona.
III.- Que IBERCAMERA i el COMG estan interessats en establir relacions de col·laboració
oferint unes condicions econòmiques especials als beneficiaris del present conveni.
IV.- Que és voluntat de les parts formalitzar per escrit els seus compromisos i, per això,
subscriuen el present conveni de col·laboració que es regirà pels següents,
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PACTES
PRIMER.- Objecte
És objecte del present conveni regular la col·laboració de les parts als efectes de poder oferir
unes condicions econòmiques especials als beneficiaris del present conveni en els serveis
prestats per IBERCAMERA.
SEGON – Beneficiaris
Les dues parts acorden que els beneficiaris del present conveni seran: tots els metges i
metgesses inscrits en el COMG.
TERCER.- Compromisos
Per part de COMG:
1) El COMG invertirà dins la Temporada Ibercamera Girona 2022-2023 un total de 3.500
€ (TRES MIL CINC-CENTS) nets, més IVA.
2) Publicar al web https://www.comg.cat/ca en la plana Convenis informació sobre el
descompte d’Ibercamera per als col·legiats.
Per part d’IBERCAMERA:
1) 5 abonaments de zona A per a tots els concerts d’Abonament de la Temporada
Ibercamera Girona 2022-2023.

2) 15 % de descompte en la compra de localitats soltes per a tots els concerts de la
Temporada Ibercamera Girona 2022-2023 (veure Annex) per als col·legiats del
COMG. Nombre il·limitat d’entrades (màxim 2 localitats per concert i per col·legiat).
3) Els col·legiats que s’abonin o ja estiguin abonats disposaran de dues localitats gratuïtes
per temporada, per a qualsevol concert de la Temporada Ibercamera Girona 2022-2023.
La zona i nombre de localitats dependrà de la disponibilitat de cada concert.
4) Visibilitat de marca:
Off line:
· Inclusió del seu logotip en totes les publicacions:
· Desplegable de la programació general de la Temporada.
· Programes de mà que s’editen a cadascun dels concerts.
· Cartelleria, roll ups, anuncis a la premsa.
On line:
· Presència permanent de la seva marca al web d’Ibercamera.
· Presència del logotip als newsletters.
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QUART.- Vigència
El present conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i tindrà vigència fins el
mes de maig de 2023, quan finalitza la Temporada Ibercamera 2022-2023.
Arribada la data de venciment, les parts acordaran per escrit la prorroga per a la següent
temporada de concerts.
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En prova de conformitat, signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, a
Barcelona a 11 de juliol de 2022.

Firmado

CRESPO
digitalmente por
CRESPO GOMEZ
GOMEZ
MONTSERRAT MONTSERR 46560209K
Fecha:
AT 46560209K 2022.07.11
15:18:54 +02'00'

Firmado

PRAT PUIG digitalmente
por PRAT PUIG
FRANCESC FRANCESC 35035852K
Fecha:
35035852K 2022.07.11

15:19:51 +02'00'

40287371L
JOSEP
VILAPLANA
(R:Q176600
1J)

Firmado
digitalmente por
40287371L JOSEP
VILAPLANA
(R:Q1766001J)
Fecha: 2022.07.13
11:49:40 +02'00'

IBERCAMERA SAU

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE GIRONA

Montserrat Crespo Gómez

Josep Vilaplana Birba

Francesc Prat Puig
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ANNEX: TEMPORADA IBERCAMERA GIRONA 2022-2023
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