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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS I L'ICTS SISTEMA D'OBSERVACIÓ
COSTANERDE LES ILLES BALEARSRELATIU A LES
INFRAESTRUCTURESDE CALCUL INTENSIU,
EMMAGATZEMATGE DE DADESI COMUNICACIONS

Palma,

| 3 f{0t/,2009
REUNITS

D'unabanda,
El senyorJoaquimTintoré Subirana,amb DNI 46220557X,que actuaen representació
de I'ICTS Consorciper al disseny,construcció,equipamenti explotaciódel Sisterna
d'ObservacióCostanerde les llles Balears(en endavant,OceanBit),amb CIF Q0700535-H i adregaedifici Naorte A, planta 2, porta 3, ParcBIT, canetera de
Valldernossa,
km 7.5. El doctorTintoré Subiranaactuaen la condicióde di¡ecto¡del
ConsorciSOCIB,en virtut del queestáestablertper acorddel ConsellRectorde datal8
dejuliol de2008.
I de I'altra"
L¿ Recto¡ade la Universitatde les Illes Balears(UIB), MagrrificaSenyoraMontserrat
la Llei orgánica
segonsel queestableixen
d'aquesta,
CasasAmetller,com a representant
d'universitats,
modificadaper la Llei orginica412O07
ó/2001,de 21 de desernbre,
, de 12
qual
s'aprovenels Estatuts
de 26 de setembre,en el
d'abril, i el Decret 17012003,
d'aquesta
universitat.
Les partscompareixents
es reconeixenentresi capacitatjurídica suficienti poderper
obligar-seen aquestconvenii, per a aquestefecte,

MANIFESTAM
PRIMER
Que el 17 de desemb¡ede 2001 es va subscriureun conveni de col'laboració
entre el Ministen de Ciéncia i Innovació (abans Ministeri d'Educació i Ciencia) i el
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Gove¡n de la comunitat autónoma de les Illes Balears per a la creació del Consorci
OceanBit.
Que OceanBit és una infraestructura científica i técnica singular (ICTS)
orientada al disseny i implermentaciód'un Sisternad'observaciói predicció costanerde
les Illes Balea¡s.OceanBit desenvolupariractivitats de recercai innovació en l'ámbit de
I'oceanografia operacional, i és constituit com una estruch¡ra per a I'adquisició, el
processament,I'análisi i la disserninaciód'informació multidisciplinária del medi marí,
de forma sistemáticai regular.
Que OceanBit té personaltécnic i investigadorque necessitaserveis TIC per al
desenvolupamentde les sevesinvestigacions.
Que OceanBit estáobert a les contribucionscientifiquesi técniquesamb totesles
institucions que permetin avangaren el coneixementdel medi marí.

SEGON
Que la UIB, a t¡avésdel Cenhede Tecnologiesde la lnformació(UIB-CTI i
de la UniversitatserveisTIC.
superiors),ofereixa totselsmernbres
es
constitueix
com un centrededicata facilitar l'ús de la
el
UIB-CTI
Que
de
informáticai els serveisde xarxa a tota la comunitatuniversitária,i s'encarrega
tecnologiesdins la UIB pel que fa a la docéncia,la
facilitar la integraciód'aquestes
recercai I'administració.
Queentreels objectiusdel UIB-CTI eshobafomentar,difondrei prestarserveis
de la UIB i, d'aquesta
a la comunitatinvestigadora
de cálculintensiui comunicacions
perfeccionament
tecnoldgici la innovació, a un
manera,contribuir mitjangantel
de la UIB.
incrementenla competitivitatde la tascad'investigació
Que la UIB, per a I'exercicide la seva comesa,pot establir convenisamb
en l'ámbitde les sevesfuncions,així com
institucionspúbliqueso privadesinteressades
col'laborar amb altres administracionsper afavorir la utilització de sistemesde
computaciói de tecnologresde la informacióen els sectorsde R+D productiusi
educatius.

TERCER
Que és desig de les institucions aquí reunides la subscripció d'un conveni de
col.laboracióque instrumenti i reguli les sevesrelacions.
Per aixó, les parts acordensubscriureaquestconveni de col laboració, d'acord amb les
sesüents

CLAUSULES
PRIMERA
L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions per les quals es regirá la
col'labo¡ació entre la UIB i OceanBit per a l'ús d'equipaments de cálcul,
emmagatzematgede dadesi comunicacions,i col'laboracionsan projectes conjunts de
R+D.
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SEGONA
es constitueixuna comissióde
Per a la planificaciói coordinacióde l'ús delssisternes,
pel
que
será
formada
pel
d'OceanBit,
delegat
de la Rectorade la UIB
director
seguiment
quedeleguin.
per a lesnovestecnologies
i pel directordel UIB-CTI,o perlespersones
Seranfuncionsd'aquesta
comissióde seguiment:
quehand'utilitzarOceanBiti UIB.
1. Acorda¡els sistemes
procediments
2. Acordarels
técnicsi de gestióa seguir.
3. Supervisarl'ús dels sisternes,cosa que faran els investigadorsd'ambdues
institucions.
4. Resoldrequalsevolaltrasituaciódinsaquestacomissió.
En casque la comissióho considerioportú,proposaráestabliraddendes
al conveniper
especificarnecessitats
i recu¡sosaddicionals.

TERCERA
computacional
OceanBits'encarregará
de l'adquisiciód'infraestructura
diversa,
relacionada
ambI'anmagatzernatge
de dades,el cálculintensiui altrescomponents
de
supof per a aquestainfraestructura
d'acordamblessevesnecessitats.

QUARTA

La UIB proporcionará
I'espaii les condicionsperacollirla infraestructura
adquiridaper
OceanBita lesinstal'lacions
del UIB-CTI.

CINQUENA
perfacilitarla cormexióenhe
lessevesinstal'lacions
Oceanllitpreparará
i condicionará
del
UIB-CTI al campus.
de
d'OceanBit
al
ParcBIT
i
les
instal'lacions
lesoficines

SISENA
El UIB-CTI proporcionaráel suport adequatde comunicacionsa OceanBit.Per aixó,
proporcionaráconnexió entre el ParcBIT i el campusde la UIB. Així mateix, gestionará
aquestaconnexió de maneraque les oficines d'OceanBital ParcBIT disposin d'una xarxa
local, accésa les máquinesd'OceanBitallotjadesa les sevesinstal lacions i connexió a
lntemet.

SETENA
OceanBit pot posar a disposicióde la UIB la sevainfraestn¡cturade computaciómentre
no la utilitzin els técnicsi investieadorsd'OceanBit.

VUITENA
i manteniment
de I'esmentada
El UIB-CTI duráa termetasques
d'administració
A aquestefecte,la comissióde seguiment
determinará
les necessitats
infraestructura.
técniquesi de personal.

NOVENA
La subscripciód'aquestconveni no comportarelació labo¡al contractualo de qualsevol
altre tipus entre els professionals que hagin de desenvolupm les activitats i les
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institucionsque el signen,de tal maneraquehom no els pot exigir capresponsabilitat,
pelsacteso fetsprodui'tsen el desenvolupament
d'aquest.
indi¡ectani subsidiária,

DESENA
El presentconveni té una vigdnciade dos anysa partir de la sevasignatura,prorrogable
per períodesigualssi no hi ha denúnciaexpressa
de qualsevolde les parts,comunicada
de
tres
ambunaantelació
mesos.

ONZENA
Les qüestionslitigiosessorgidesde la interpretació,la modificació,la resoluciói els
efectesd'aquestconveni,seranresoltesen primera instirnciaper la comissiómixta
paritd'ria.Els conflictesque puguin sorgir entreles partsi no puguin ser resoltsa la
comissiómixta, sesotmet¡an
a lajurisdicciócontenciosa
administrativa.
En senyalde conformitat,sigramaquestconvenide col'laboracióen dos exanplars,al
lloc i en la dataesmentats
al comeneament.
Perla UIB

MontserratCasas

D¡lig¿ncia
El pres€nt conveni el va aprovar el Consell de Di¡ecció de dala 2'l
d'octubre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la
Universitat de les Illes Balearsen data f$de. noUS|^rbf( de 2003, de
'l'18
conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 t
dels
Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret
l'10/2003. de 26 de setembre(BOIB núm. 136. de 30 de setembre).

