CONVENIS SUBSCRITS
Parts signants

Objecte del conveni

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

Termini de durada

Modificacions fetes

AEMET y OE col·laboraran en projectes de recerca i desenvolupament que
siguin d'interès comú.

2015: 42.000 € 2016: 42.000 € 2017: 42.000 € 2018: 42.000 €

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
els òrgans de control de l'Administració

130.000 €

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

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.

21/12/1999 a la actualitat

Ajuntament de Roquetes i Fundació Observatori de l'Ebre

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

19/10/1999 per temps indefinit

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 finalitat 2/11/2002 prorrogat per anualitats successives, sense 10/7/2003
de potenciar el nivell científic i acadèmic de la Fundació
necessitat d'acord exprés
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

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

Universitat Ramon Llull i Observatori de l'Ebre

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

09/11/1999 per temps indefinit

0€

Universitat Ramon Llull i Instituto Geológico y Minero de España

para el "Mantenimiento del Observatorio Geofísico y Registro
de Series Históricas en la Isla Livingston, Antártida" durante la
campaña Antártica española 2015-2016

03/11/2015 al 01/06/2016

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.

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

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
Renovació Conveni: 01/01/2018 a 31/12/2018
Renovació conveni: 01/01/2019 a 31/12/2019
Renovació conveni: 01/01/2020 a 31/12/2020

Addenda per a l'any 2017
Addenda per a l'any 2018
Addenda per a l'any 2019
Addenda per a l'any 2020

Servei Meteorològic de Catalunya del Departament de Territori i
Sostenibilitat i Fundació Observatori de l'Ebre

Establir les condicions d'execució i el pressupost durant 2017
del conveni que es va signar el 8/04/2003

01/01/2017 a 31/12/2017

Addenda per a l'any 2017

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.

Document Annex Anual en el que les parts acorden l'aportació dinerària del Certificat d'haber destinat els fons als fins previstos, així com un llistat de
CSIC a l'Observatori del Ebro per al període comprés
les factures que s'han pagat.

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 inclouran
Les aportacions s'ajustaran a les necessitats de la Fundació a partir del
pressupost aprovat pel Patronat

13/07/1999 per temps indefinit

Servei Meteorològic de Catalunya i Fundació Observatori de l'Ebre Establir la col·laboració de les parts en projectes d'interes
06/03/2018 a 31/12/2022
comú en materia de meteorologia amb la finalitat de potenciar
el nivell científic i
academic de la Fundació Observatori de l'Ebre.

20.000 €

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

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.
L'Observatori digitalitzarà aquelles bandes que el Servei Meteorològic de
Catalunya consideri prioritàries fins exhaurir el crèdit per 2015 que és de
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Promoure la col·laboració conjunta en benefici mutu i desenvolupament
comú de les actuacions Objecte del conveni

25.000 €

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

30.000,00 € anuals

6.000,00 €, IVA no inclós. Aquesta aportació es fará efectiva a la finalització
deis treballs, previa la conformitat de I'ICGC amb el contingut deis
mateixos.

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

OBSERVATORI DE L'EBRE I E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col·laboració 06/06/2018-06/06/2020
S.L.
entre l'Observatori de l'Ebre (OE) i E-PORTS AMPLE DE BANDA
I INTERNET, S.L. (EPORTS) per tal de mantenir una estació base
repetidora d'accés a Internet per tecnologies de radioenllaç.

OBSERVATORI DE L'EBRE I SELERYS

L'objecte d'aquest conveni és coordinar l'activitat de
09/10/2018 a 09/10/2022 prorrogable
l'Observatori de l'Ebre (OE) i Selerys amb les mesures
experimentals realitzades en l'interferòmetre Selerys (Sistema
de detecció de llamps)

Observatori de l'Ebre i Universitat Politècnica de Catalunya

Aquest conveni de col· laboració té per objecte emmarcar i
21/11/2018 a 28/11/2022 prorrogable de forma
coordinar l'actuació de l'OE i de la UPC en mesures
automàtica
experimentals, intercanvis d'informació i realitzacions, en els
camps de la investigació en electricitat atmosférica
Els punts que motiven la col·laboració són els següents:
• Mesures experimentals de detecció i localització de llamps en
alta resolució.
• Mesures experimentals en l'ambit de l'electricitat
atmosférica.
• Tasques de recerca i publicacions.
• lntercanvi de informació.
Cada institució te la titularitat de les seves dades pero aquestes
seran compartides en termes d'activitats de recerca conjunta .
Per l'oferiment de dades a tercers caldra autorització de la part
titular. Pot existir el cas que per interés de la UPC s'instal· lin
sensors o instruments de tercers. En aquest cas la UPC
conjuntament amb la tercera institució demanaran per escrit a
l'OE l'autorització indicant les característiques del equip, les
necessitats, les dades generades, l'accés i finalitat d'utilització
de les dades per part de l'OE i el període esperat de mesures.
L'OE podrá determinar si cal algun tipus de contrapartida
addicional per part de la tercera institució.

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

Compromisos de l'OE
0€
a. L'OE permetra mantenir la instal·lació del repetidor d'accés a Internet
per tecnologies de radioenllac;: a la coberta de I'edifici Landerer descrit a
I'annex 1.
b. L'OE proporcionara I'accés a I'alimentació electrica necessari per al
funcionament del repetidor d'accés a Internet per tecnologies de
radioenllac;: a la coberta de I'edifici Landerer. El subministrament electric,
pero estara subjecte al prove'¡'t per ENDESA SAU a I'OE. Aquest sera
mesurat en tot moment mitjanc;:ant un comptador parcial.
c. L'OE permetra, previa sol·licitud d'EPORTS, I'accés a la coberta de I'edifici
Landerer del personal tecnic i de manteniment designat per EPORTS per
dur a terme les possibles actuacions de manteniment, reparació o millora
de la infraestructura de la estació base repetidora. L'accés d'aquest
personal tecnic i de manteniment a les instal·lacions de I'OE haura
d'efectuar-se dintre de I'horari laboral de I'OE i caldra que sigue supervisat
pel personal de I'OE.
d. L'OE proporcionara i informara a EPORTS del seu Pla d'Emergencia i
Evacuació i del seu protocol de prevenció de riscos laborals.
e. En cas de produir-se una avaria de I'equipament electronic d'EPORTS
fora d'horari laboral de I'OE, més concretament en període festiu, I'OE es
compromet a facilitar el més aviat possible I'accés deis tecnics d'EPORTS a
les instal·lacions de I'OE pertal que puguin solucionar I'avaria.
Compromisos d'EPORTS
a) EPORTS es compromet a tenir la infraestructura de telecomunicacions
instal·lada així com la seva activitat d'acord amb la legislació vigent, i es
responsabilitzara de la resolució de les incidencies que es puguin derivar.
b) EPORTS proporcionara tota la documentació requerida per I'OE vers
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Compromisos de l'OE
0€
proveir un lloc per a la instal·lació amb electricitat i comunicacións
donar permís al personal de Selerys a fer la instal·lació del sistema
Compromisos de Selerys
Proveir l'equipament
Cada una de les institucions aportará recursos humans i materials al
0€
conveni per tal que aquest pugui arribar a bon fi .
Recursos materials aportats per la UPC:
• De forma permanent la UPC aporta un sensor Lightning Mapping Array.
• En campanyes la UPC aporta un interferómetre digital.
• En campanyes la UPC aporta sensors per la mesura de camps
electromagnétics de llamps i óptics.
Recursos materials aportats per l'OE:
• L'OE proporciona empla9ament serveis (electricitat i comunicacions, quan
sigui possible) per els sensors.
• L'OE proporcionará accés al personal técnic i de manteniment designat
per la UPC a les seves instal· lacions, previ avís i sol· licitud de la UPC,
perdura terme les actuacions pertinents sobre els sensors anteriors. L'accés
del personal de la UPC a les instal· lacions de l'OE haurá d'efectuar-se,
preferentment, dintre de l'horari laboral de l'OE i caldrá que sigu coordinat
amb el personal de l'OE.
• L'OE facilitará , quan sigui possible, allotjament a investigadors del grup
de la UPC de recerca de llamps per la realització de campanyes, a la
Residencia d'investigadors de l'OE a un cost simbólic, pera manteniment i
neteja, de 25 EUR x Dia x Habitació d'ús individual (44 EUR x Dia x Habitació
d'ús doble).

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Observatori de l'Ebre

L’objectiu d’aquest conveni és establir la col·laboració entre
19/06/2019 a 31/12/2019
l’ICGC i l’OE en matèria de
Sismologia per l’any 2019, mitjançant els següents
subobjectius:
2
a) Col·laborar per al manteniment operatiu de les estacions
sísmiques EBR, ALCN i ALCX
i facilitar l’intercanvi i la difusió de les dades sísmiques al llarg
del període de vigència
d’aquest conveni.
b) Digitalitzar sismogrames analògics i butlletins sismològics del
fons documental de l’OE.
c) Implementar les plataformes adients a les pàgines web
d’ambdues institucions per
portar a terme la difusió de la informació objecte d’aquest
conveni i d’altres convenis
anteriors.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Observatori de l'Ebre

L’objectiu d’aquest conveni és establir la col·laboració entre
02/10/2020 a 31/12/2020
l’ICGC i l’OE en matèria de
Sismologia per l’any 2020, mitjançant els següents
Definir els termes de la col·laboració entre l'Agència Estatal de 01/01/2020 a 31/12/2023
Meteorologia i l'Observatori de l'Ebre
El objeto del presente Convenio es definir los términos de esta
colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
L’objectiu d’aquest conveni és establir la col·laboració entre
23/04/2021 a 31/12/2021
l’ICGC i l’OE en matèria de
Sismologia per l’any 2021, mitjançant els següents
subobjectius:

Agència Estatal de Meteorologia i Fundació Observatori de l'Ebre

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Observatori de l'Ebre

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Observatori de l'Ebre

a) Col·laborar per al manteniment operatiu de les estacions
L’objectiu d’aquest conveni és establir la col·laboració per a la
publicació al catàleg web de la Cartoteca Digital de l’ICGC
d'imatges digitals de mapes antics propietat de l’OE

de des 28/04/2021 per periode indefinit

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

Donar suport a les diferents activitats de l'OE dirigides a la
01/01/2021 a 31/12/2021
Renovació conveni: 01/01/2022 a 31/12/2022
divulgació de les seves observacions, del seu patrimoni, dels
estudis que desenvolupa així com d'aquells estudis relacionats
amb la seva activitat

Acord de prèstec amb la Fundació Bancària "La Caixa"

Prèstec d'objectes i instrumental de l'Observatori de l'Ebre per 01/03/2022 a 01/11/2022
motiu de l'exposició "El Sol. Vivint amb la Nostra Estrella" al
Museu Cosmocaixa Barcelona

Addenda 2022

Les obligacions que cal preveure executar són les que es descriuen a
continuació, i que són
assumides com a compromisos i obligacions de les parts.
 Obligacions de l’ICGC
o Col·laborar amb l’OE en l’estudi d’alternatives per la substitució de
programaris
actualment operatius a l’OE.
o Recepció a l’ICGC de les dades de l’estació sísmica EBR i reenviament de
les
mateixes a l’OE en temps real. Emmagatzematge i realització de còpies de
seguretat del registre continu de les estacions EBR, ALCN i ALCX.
o Posar a disposició dels usuaris les dades de l’estació EBR, sota el codi de
xarxa
CA, incloent la seva difusió en temps quasi-real.
o Escanejar sismogrames analògics del fons documental de l’OE
corresponents als
sismògrafs que han estat en funcionament a l’OE al llarg de la seva història.
o Mantenir una còpia de seguretat dels fitxers digitals dels sismogrames i
butlletins
escanejats, en les mateixes condicions i mesures adoptades per la resta
d’informació que l’ICGC produeix per si mateix.
o Lliurar a l’OE els fitxers digitals dels sismogrames i butlletins anteriors
escanejats,
gravades en el contenidor subministrat per l’OE.
o Posar els sismogrames i butlletins de l’OE escanejats mitjançant aquest
conveni i
anteriors a disposició del públic mitjançant el web de l’ICGC, fer constar la
i ió
Les obligacions que cal preveure executar són les que es descriuen a
continuació, i que són
assumides com a compromisos i obligacions de les parts.
AEMET y OE col·laboraran en projectes de recerca i desenvolupament que
siguin d'interès comú.

13.342,17 €, IVA no inclós. Aquesta aportació es pagaran a I'OE un cop
justificat que s'han complert els objectius del conveni

• Obligacions de l’ICGC
o Recepció a l’ICGC de les dades de l’estació sísmica EBR i reenviament de
les mateixes a l’OE en temps real. Emmagatzematge i realització de còpies
de seguretat del registre continu de les estacions EBR, ALCN i ALCX.
o Posar a disposició dels usuaris les dades de l’estació EBR, sota el codi de
xarxa EB, incloent la seva difusió en temps quasi-real.
Les obligacions que cal preveure executar són les que es descriuen a
continuació, i que són assumides com a compromisos i obligacions de les
parts.

9278,41 €, IVA no inclós. Aquesta aportació es pagaran a I'OE un cop
justificat que s'han complert els objectius del conveni

13.849,10 €, IVA no inclós. Aquesta aportació es pagaran a I'OE un cop
justificat que s'han complert els objectius del conveni
2020: 75.000 € 2021: 75.000 € 2022: 75.000 € 2023: 75.000 €

0€

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.

Els objectes sol·licitats en préstec s'exposaran en el lloc i durant les dates
4.000 €, IVA no Inclòs.
que s'indiquen en aquest acord. La Fundació
"la Caixa" es reserva el dret de retirar-los de I'exposició en qualsevol
moment per raons derivades de l'muntatge de
l'exposició.
Els objectes seran retornats al prestador, un cop finalitzat el préstec, a
I'adreça indicada en aquest acord, llevat que el
prestador notifiqués per escrit el contrari; en aquest últim cas la Fundació
"la Caixa" podria demanar-li que assumís
els costos addicionals. Si hi hagués un canvi de propietari dels objectes
durant el període de I'préstec, sigui per raons
d'herència, donació, compra o per qualsevol altre mitjà legal, el nou
propietari haurà d'acreditar, amb antelació, la
seva legitimitat a la Fundació "la Caixa" perquè els objectes li puguin ser
lliurats en finalitzar el termini de I'préstec.
La Fundació "la Caixa" adoptarà les mateixes mesures per protegir els
objectes que rep en préstec que les observades
per als objectes de la seva propietat. Els objectes es mantindran en les
mateixes condicions en què es reben, llevat
que per raons de seguretat sigui imperativa una intervenció i el prestador
donarà el seu consentiment per escrit.
Les sales d'exposició hauran de complir les condicions de conservació i
seguretat adequades. Pel que fa les condicions
ambientals, s'haurà de garantir que els objectes no estan sotmesos a fonts
de calor.
Llevat que el prestador prefereixi mantenir la seva pròpia assegurança, la
Fundació "la Caixa" assegurarà els objectes
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