Data Signatura
Conveni

Conveni amb

Objecte de Col·laboració

Duració

01/01/2015

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Barcelona Supercomputing Center/Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS)

Declaració per part de Francisco Doblas-Reyes de coneixement de col·laboració entre ICREA, BSC-CNS i IC3 i
consentiment per al tractament i la cessió de les seves dades personals per part d'ICREA al BSC i per part
d'ICREA a l'IC3, de conformitat amb la LO 15/1999, amb la finalitat de gestionar la seva recerca.

21/01/2015

Earth System Research Laboratory (ESRL)
Global Monitoring Division (GMD)
Office of Oceanic and Atmospheric Research (OAR)
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
U.S Department of Commerce (DOC)

This agreement is for calibrated trace gas air standards, and shipping and handling, to be performed by the
National Oceanic and Atmospheric Administration, Office of Oceanic and Atmospheric Research, Earth
System Research Laboratory and Global Monitoring Division.

05/02/2015

Fundación Privada Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL)

Compartir informació entre les fundacions, ja sigui oral o escrita, en qualsevol suport, de caràcter
confidencial.

1 any

05/02/2015

PLAIR, S.A

Plair and IC3 have agreed to exchange certain information in connection with potential opportunities for
collaboration in aerosol sciende and related topics. The transaction may require each to discloce to the other
various information considered to be of a confidential and/or proprietary nature.

5 anys

Institut Pasteur of Morocco (IPM)

IPM will undertake these tasks:
1.
To recover historical data for leishmaniasis cases for the last twenty years (1993-2013) in all VL and CL
endemic provinces.
2. To study
the sand fly diversity, abundance, and the presence of Leishmania in the field caught Phlebotomus sergenti
by molecular tools: ITS1-PCR_RFLP or kDNA-PCR, and to identify the host-blood feeding preferences of
Phlebotomus sergenti by the sequencing of Cytb , in a CL focus in the northern Morocco.
3. To analyze the data available concerning phlebotomine composition, the diversity of Leishmania isolated
from vector and patients, and to determine the host-blood preferences of P.sergenti in 2 other foci, and to
compare results to those obtained in the northern CL focus.

1 any

European Space Agency (ESA)

Cooperation with the Agency covering leading edge research activities contributing to the achievement of the
Living Planet Programme by maximizing the use of ESA data and EO assets, the Institute undertakes to carry
out research work entitled Verification of high-resolution climate forecasts on Intraseasonal-to-interannual
Timescales with Advanced Satellite datasets of the Climate Change Initiative (VERITAS CCI), through a postdoctoral project, to be carried out by a researcher employed by the Institute

24 mesos

20/03/2015

Institute of Energy Technologies (INTE) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)

The aim of the agreement is to carry out the counseling, analysis, tests and calibration of atmospheric and
exhalation radon monitors, which will be engaged to long and short term environmental field station
monitoring and for four short term exhalation radon campaigns by IC3 LAO group. These monitors will be
research instruments and not used for industrial purposes. The UPC will carry out the task of calibrating and
test the atmospheric radon monitor and construing and test the exhalation radon monitors. The monitors will
be delivered to IC3 with necessary advice and user information. IC3 will test the monitor in their laboratory
and use them for the field measurements. Results and analysis of test and field campaigns will be discussed
together with INTE research group.

1 any

01/06/2015

Barcelona Supercomputing Center/Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS)

Integració de l'activitat investigadora de la Unitat de Predicció Climàtica de l'IC3 (IC3-CFU) en el Departament
de Ciències de la Terra del BSC-CNS (BSC-ES), donant lloc a la constitució d'un grup de recerca per a competir
amb els grups de recerca europeus que treballen en computació d'alt rendiment i modelització climàtica.

09/02/2015

10/02/2015

Finalització

El conveni finalitza amb la recepció
dels gasos

Renovació automàtica per períodes
d'un any

Swedish Meteorologial and Hydrological Institute (SMHI)

L'IC3, com a subcontractista de SMIH per al projecte de l'ESA, contribuirà amb WP0_4.2 amb una persona al
mes. IC3 validarà pronòstics estacionals EC-Earth contra el CCI SST i conjunts de dades d'alta resolució SI
realitzant un conjunt d’alta resolució.

Fundació Bancària "la Caixa"

Establir els termes del projecte Climadat EduCaixa de l'IC3 per al desenvolupament d'accions, activitats i
sistemes de distribució d'informació entorn les dades obtingues en el projecte per fer una divulgació en
relació al canvi climàtic i el seu impacte. l'IC3 ha dissenyat uns kits educatius amb l'objectiu de contribuir a la
formació respecte el canvi climàtic per fomentar l'aprenentatge de les diferents assignatures de ciències
experimentals, socials i ètiques.

16 mesos

31/12/2016

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Gestió d'ajudes en els àmbits dels subprogrames de formació i mobilitat del programa estatal de promoció de
talen i la ocupabilitat del pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació 2013-2016 i ajudes per la
mobilitat d'estudiants i professors universitaris. Millorar la gestió de subvencions amb la finalitat de
promoure la formació del professorat universitari, la mobilitat de professors i investigadors espanyols a
centres estrangers i/o professors i investigadors estrangers en centres espanyols i la mobilitat de professors i
estudiants en ensenyament de postgrau.

4 anys

25/11/2019
Opció de prorroga de dos anys

Barcelona Supercomputing Center/Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS)

Regulació de la col·laboració entre ambdues entitats en relació al període posterior a la incorporació de les
línies de recerca, activitats i projectes de la CFU de l'IC3 en el Departament de Ciències de la Terra del BSC.
Col·laboració en relació als proccesos de traspàs de projectes que encara no hagin finalitzat; en relació a les
justificacions de projectes iniciats a l'IC3 i traspassats al BSC i col·laboració en el traspàs d'equipament tècnic,
informàtic i d'oficines que l'IC3 posa a disposició del BSC per la continuïtat de treballs de recerca iniciats pel
personal de la CFU.

1 any

Prorrogable en perìodes d'un any

15/12/2015

Fundació Privada Daniel Bravo Andreu (FPDBA)
Fundació per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu (FSJD)

Regulació dels termes i condicions en els quals la Fundació Daniel Bravo esdevindrà col·laborada del Projecte
Windbiome - Aerial micro-biome diversity and their role in Kawasaki disease. Les parts es comprometen a
desenvolupar el projecte d'acord a l'establert en la memòria, pressupostos i calendaris aprovats i amb les
condicions determinades en les bases de la convocatòria. Així com la FPDBA es compromet a finançar el cost
definit en el Projecte de Recerca.

3 anys

01/03/2016

Barcelona Supercomputing Center/Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS)

Establir les bases de col·laboració per a la gestió de dades per part d'IC3, del sistema centralitzat
d'emmagatzematge i disseminació de dades de simulacions climàtiques del projecte SPECS per part d'IC3 al
BSC-CNS.

10 mesos

Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek (VITO)

VITO a desenvolupat un software anomenat UrbClime i el conveni atorga a l'usuari, IC3, una llicència
individual no exclusiva, no transferible, royalty-free per utilitzar el producte únicament amb fins acadèmics i
científics. El programari pot incloure una o més biblioteques, arxius o altres elements, per la qual cosa VITO
atorga a l'usuari un dret d'ús sobre la base de les llicències donades. Això tambè s'aplica sobre les llicències
de codi obert preexistents en què es basa el software.

30/06/2015

01/08/2015

25/11/2015

01/12/2015

15/03/2016

31/12/2016

