CONVENIS SUBSCRITS
Parts signants

Objecte del conveni

Termini de durada

Modificacions fetes

Obligats a realitzar les prestacions

Obligacions econòmiques convingudes

Agència Estatal de Meteorologia i Fundació Observatori de l'Ebre Definir els termes de la col∙laboració entre l'Agència Estatal de 01/01/2015 a 31/12/2018
Meteorologia i l'Observatori de l'Ebre

AEMET y OE col∙laboraran en projectes de recerca i desenvolupament que 2015: 42.000 € 2016: 42.000 € 2017: 42.000 € 2018: 42.000 €
siguin d'interès comú.

Administració de la Generalitat de Catalunya (Secretaria
d'Universitats i Recerca) i Fundació Observatori de l'Ebre

regular les condicions en que es durá a terme la transferencia 01/01/2016 fins finalitzar les obligacions de les dos
prevista a la Llei 2/2015, de 1'11 de mar9, de pressupostos de parts
la Generalitat de Catalunya per al 2015, d'acord amb els
criteris establerts al Decret 252/2015, de 15 de desembre, de
prórroga d'aquests pressupostos, a favor de la Fundació
Observatori de l'Ebre per al finançament de les seves
despeses corrents de l'any 2016

La Fundació OE està obligada a facilitat tota la informació que requereixen 130.000 €
els òrgans de control de l'Administració

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas i la Fundació
Observatori de l'Ebre

21/12/1999 a la actualitat
Establir la col∙laboració entre el CSIC i l'Observatori amb la
finalitat de potenciar l'activitat de l'Observatori, posibilitant el
seu desevolupament i la seva tasca d'Observació.

Ajuntament de Roquetes i Fundació Observatori de l'Ebre

Per a l'interès màxim i voluntat de mantenir l'activitat de la
Fundació

Institut Geogràfic Nacional i l'Observatori de l'Ebre

Regular i desenvolupar la col∙laboració entre l'IGN i
signat el 15/07/2011, estarà vigent sempre que
l'Observatori de l'Ebre en l'àmbit de la geofísica, conforme a la existeixi dotació pressupostària específica en els
planificació estratègica de l'IGN en aquesta matèria.
Pressupostos Generals de l'Estat

Diputació de Tarragona i Observatori de l'Ebre

Per a l'interès màxim i voluntat de mantenir l'activitat de la
Fundació

Departament de Política Territorial i Obre Públiques (Actual
departament de Territori i Sostenibilitat) i Observatori de l'Ebre

Establir un marc de col∙laboració entre les parts amb la
2/11/2002 prorrogat per anualitats successives,
finalitat de potenciar el nivell científic i acadèmic de la
sense necessitat d'acord exprés
Fundació Observatori de l'Ebre, així com definir els processos
necessaris per a la integració del departament de Política
Territorial i Obres públiques en el Patronat de l'Observatori de
l'Ebre

Universitat Ramon Llull i Observatori de l'Ebre

per a l'interès màxim i voluntat de mantenir l'activitat de la
Fundació

Document Annex Anual en el que les parts acorden l'aportació dinerària
del CSIC a l'Observatori del Ebro per al període comprés

19/10/1999 per temps indefinit

Aportació anual del pressupost aprovat pel Patronat
Posterior a la firma del Conveni, se redactarà conjuntament un Programa 4.000 €
de Treball, que inclourà una proposta planificada d'execució de tots els
estudis i treballs concrets.
Al finalitzar cada semestre s'elaboraran Informes de Progrès, que
Les aportacions s'ajustaran a les necessitats de la Fundació a partir del
pressupost aprovat pel Patronat

13/07/1999 per temps indefinit
10/07/2003

0€
La URL, a través del grupo de investigación Geofísica del üE, será
responsable del mantenimiento del observatorio geofísico y registro de
series históricas en la Antártida durante la campaña antártica española
2015‐2016; asimismo, proporcionará el personal necesario para llevar a
cabo esta actividad El IGME se responsabilizará de gestionar y facilitar los
Promoure la col∙laboració conjunta en benefici mutu i desenvolupament
comú de les actuacions Objecte del conveni

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Observatori de l'Ebre Constitueix I'objecte del present conveni promoure la
03/06/2016 a 31/12/2016
col∙laboració conjunta en benefici mutu i desenvolupament
comú de les actuacions següents:
(i) Col∙laborar en I'adquisició de dades de les estacions
sísmiques operades per I'OE. (ii) Facilitar I'accés de I'ICGC a les
dad es sísmiques adquirides, tot respectant les possibles
clàusules de confidencialitat a les que restessin sotmeses. (iii)
Col∙laborar a la catalogació, la digitalització i la posterior
difusió a la Cartoteca Digital de I'ICGC del patrimoni
cartográfic, així com els registres en suport analógic del fons
documental de I'OE. (iv) Facilitar I'intercanvi d'exposicions
temporals.
Donar suport a les diferents activitats de l'OE dirigides a la
divulgació de les seves observacions, del seu patrimoni, dels
estudis que desenvolupa aixf com d'aquells estudis
relacionats amb la seva activitat

01/01/2016 a 31/12/2016
Renovació Conveni: 01/01/2017 a 31/12/2017

Servei Meteorològic de Catalunya del Departament de Territori i Establir les condicions d'execució i el pressupost durant 2017 01/01/2017 a 31/12/2017
del conveni que es va signar el 8/04/2003
Sostenibilitat i Fundació Observatori de l'Ebre
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Observatori de l'Ebre Constitueix I'objecte del present conveni promoure la
09/06/2017 a 31/12/2017
col∙laboració conjunta en benefici mutu i desenvolupament
comú de les actuacions següents:
(i) Col∙laborar en I'adquisició i processament de dades de les
estacions sísmiques operades per I'OE. (ii) Facilitar I'accés de
I'ICGC a les dades sísmiques adquirides per l'OE, tot
respectant les possibles clàusules de confidencialitat a les que
restessin sotmeses. (iii) Col∙laborar en la digitalització i la
posterior difusió dels registres sísmics en suport analógic del
fons documental de I'OE.
Servei Meteorològic de Catalunya i Fundació Observatori de
l'Ebre

Establir la col∙laboració de les parts en projectes d'interes
comú en materia de meteorologia amb la finalitat de
potenciar el nivell científic i
academic de la Fundació Observatori de l'Ebre.

El DPT. Política Territorial i Obres Públiques aportarà, en funció de les
disponibilitats pressupostàries, a la Fundació Observatori de l'Ebre la
quantitat fixada en els Acords del Patronat referents al pressupost de
cada any, per donar suport a les activitats de recerca i observació
desenvolupades per l'esmentada Fundació

09/11/1999 per temps indefinit

Universitat Ramon Llull i Instituto Geológico y Minero de España para el "Mantenimiento del Observatorio Geofísico y Registro 03/11/2015 al 01/06/2016
de Series Históricas en la Isla Livingston, Antártida" durante la
campaña Antártica española 2015‐2016

Fundació Privada Duran i Martí i Fundació Observatori de l'Ebre

Certificat d'haber destinat els fons als fins previstos, així com un llistat de 20.000 €
les factures que s'han pagat.

06/03/2018 a 31/12/2022

Addenda per a l'any 2017

Addenda per a l'any 2017

43.528,00 € distribuidos entre los ejercicios presupuestarios de 2015 y
2016

6.100,00 €, IVA no inclós. Aquesta aportació es fará efectiva a la
finalització deis treballs, previa la conformitat de I'ICGC amb el contingut
deis mateixos.

1.250 €, destinats a cobrir les despeses generades per l'execució
d'activitats de difusió i foment de les observacions, estudis, docencia i
patrimoni de l'OE.

Dur a terme projectes d'interès comú en matèria de meteorologia.
25.000 €
L'Observatori digitalitzarà aquelles bandes que el Servei Meteorològic de
Catalunya consideri prioritàries fins exhaurir el crèdit per 2015 que és de
màxim 15000 € i que es facturarà un cop finalitzat i lliurat el treball al SMC
Promoure la col∙laboració conjunta en benefici mutu i desenvolupament 6.000,00 €, IVA no inclós. Aquesta aportació es fará efectiva a la
comú de les actuacions Objecte del conveni
finalització deis treballs, previa la conformitat de I'ICGC amb el contingut
deis mateixos.

Col∙laboraran en projectes d'interès mutu en matèria de meteorologia.

30.000,00 € anuals

CONVENIS SUBSCRITS
Parts signants

Objecte del conveni

Termini de durada

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Observatori de l'Ebre L'objecte del present conveni és I'establiment de la
01/03/2018 a 31/12/2018
col∙laboració per a I'observació, millora difusió de dades
sísmiques, així com la preservació i difusió del patrimoni
cartografic sismologic de I'OE mitjançant els següents
subobjectius:
a) Col∙ laborar per al manteniment operatiu de les estacions
sísmiques EBR, ALCN i ALCX i facilitar I'intercanvi i la difusió de
les dades sísmiques al Ilarg del període de vigencia d'aquest
conveni
b) Digitalitzar sismogrames analogics compresos entre els
anys 1965 i 1975.
c) Catalogar i escanejar els mapes del fons de I'OE d'acord
amb les pautes que es considerin més adients per ambdues
institucions.
d) Implementar les plataformes adients a les pagines web
d'ambdues institucions per portar a terme la difusió de la
informació objecte d'aquest conveni

Modificacions fetes

Obligats a realitzar les prestacions

Obligacions econòmiques convingudes

Les obligacions que cal executar són les que es descriuen a continuació, i
que són assumides com a compromisos i obligacions de les parts.
Obligacions de I'ICGC
o Aportar els recursos necessaris per complir amb I'objecte d'aquest
conveni segons el que s'especifica a I'annex.
Obligacions de I'OE
o Aportar els recursos necessaris per complir amb I'objecte d'aquest
conveni segons el que s'especifica a I'annex.

12.100,00 €, IVA no inclós. Aquesta aportació es pagaran a I'OE un cop
justificat que s'han complert els objectius del conveni

