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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE
METEOROLOGIA “JOSEP PEINADO” (AVAMET) I L’AJUNTAMENT DE L’OLLERIA
PER A LA DIVULGACIÓ DE LES DADES D’UNA ESTACIÓ METEOROLÒGICA PER
PART D’AVAMET A L’OLLERIA
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REUNITS
D’una banda, Antonio Rubio España com a vicepresident de l’Associació Valenciana de
Meteorologia, en nom i representació de dita Institució, amb domicili social a Bunyol, C/Cid 53, 1º,
porta 5, 46360 (València).
D’altra banda, ____________________________ com a representant de l’Ajuntament de
L’Olleria, C/Sant Tomàs, 2 46850, L’Olleria, València
Intervenen com a tals i en la representació que ostenten es reconeixen entre ells la capacitat
legal necessària per a subscriure el present Conveni i
EXPOSEN
Que d’acord amb l’article 5é dels estatuts d’AVAMET, “Instal·lació d’estacions meteorològiques en punts d’interès per a l’associació” i “establiment de convenis amb entitats públiques“
Que d’acord amb l’article 6é d) dels estatuts d’AVAMET, “Col·laboradors. Són les entitats
que no tenen finalitat lucrativa segons els seus estatus, amb personalitat jurídica pròpia i finalitats
semblants als de l’Associació Valenciana de la Meteorologia «Josep Peinado», i que subscriguen
conjuntament amb la sol·licitud d'ingrés un conveni de col·laboració que, com a mínim, regularà
la seua representació, prestacions mútues i compensacions econòmiques.”
Tenint present tot allò abans exposat, l’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET)
i l’Ajuntament de L’Olleria
CONVENEN
Formalitzar el present Conveni de Col·laboració, de conformitat amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- La estació meteorològica del model “Davis Vantage ____”, ubicada a les instal·lacions de l’edifici municipal de_________ és responsabilitat de l’Ajuntament de L’Olleria.
SEGONA.- AVAMET es compromet a donar cobertura de les dades de dita estació en el seu portal
web, tant en la “MeteoXarxa” com en la “MeteoXarxaOnline” en el seu apartat de “Xarxa
d’estacions dels socis”.
TERCERA.- L’Ajuntament de L’Olleria es compromet a facilitar el senyal d’Internet i
l’equipament necessari (PC, cablejat, SAI,...), per tal de poder publicar les dades de l’estació.
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QUARTA.- En cas que l’Ajuntament de L’Olleria ho considere oportú, AVAMET està en disposició de posar en el seu portal web www.avamet.org un “banner” publicitari sobre l’entitat, ajuntament o projecte relacionat amb l’estació.
CINQUENA.- L’ajuntament de L’Olleria passa a formar part d’AVAMET com a soci
col·laborador mitjançant l’abonament d’una quota de 60 euros, perllongant-se anualment la validesa
del present conveni amb el pagament de la quota anual de soci per aquesta mateixa quantitat (60
euros). Les quotes dels socis estan subjectes a les variacions que puga aprovar l’Assemblea General,
que sota el principi de proporcionalitat, establisca en virtut de les seues competències. Quedant notificats aquestos possibles canvis a través de l’Acta de l’assemblea, que en cas de canvi es remetria a
l’Ajuntament de L’Olleria a través dels canals que s’estipulen. En qualsevol cas l’aplicació dels
canvis de quota repercutiria en el següent període anual. L’ajuntament de L’Olleria i AVAMET es
comprometen a notificar la seua intenció de rescindir el conveni amb un període de 3 mesos
d’antelació, tant a l’acabament del període inicial del conveni, que és al final de l’any en que se signa, com de cadascuna de les pròrrogues anuals.
SISENA.- No hi ha prevista cap prestació i compensació econòmica de cap tipus entre les dos parts,
tret de la quota anual de soci establerta en la clàusula cinquena i l’establert en les clàusules anteriors.
SETENA.- Qualsevol membre de l’ajuntament de L’Olleria pot acudir en qualitat de soci als actes
que desenvolupe AVAMET, podent-se beneficiar dels avantatges que això comporte, no obstant
sols podrà ser una única persona representant de l’ajuntament, convenientment acreditada, la qui
podrà actuar com a sòcia en cada ocasió, podent ser persones diferents per a cada esdeveniment.
VUITENA.- El present conveni actualitza el model ja signat i produirà efectes a partir del dia següent de la data de la firma per les parts.

En prova de conformitat se signa el present document a L’Olleria, a ___ de _________ de
_____, en tots els seus fulls, per duplicat exemplar i a un sol i mateix efecte.
EN REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
VALENCIANA DE METEOROLOGIA

EN REPRESENTACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE L’OLLERIA

President d’AVAMET
Signat.: Antonio Martínez Blasco

Alcalde-president de l’Ajuntament de L’Olleria
Signat.: ____________________

