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Convenis de col·laboració

Durant el curs 2014-2015, l’Institut d’Es- 

tudis Catalans ha establert els convenis 

de col·laboració següents (per ordre cro- 

nològic de signatura):

•  L’1 de setembre de 2014, amb Lleonard 

Muntaner Editor, SL, un conveni per a 

la coedició de les obres Historias de los 

tiempos terribles (Hojas del Sábado; 5)  

i Algunos ensayos (Hojas del Sába- 

do; 6).

•  L’1 de setembre de 2014, entre el Con- 

sorci Centre de Recerca Matemàtica i la 

Universitat Autònoma de Barcelona, un 

conveni regulador del procés d’incor- 

poració de la Universitat Autònoma de 

Barcelona al Consorci Centre de Recer- 

ca Matemàtica.

•  L’1 de setembre de 2014, entre el Con- 

sorci Centre de Recerca Matemàtica i la 

Universitat Autònoma de Barcelona, un 

conveni de col·laboració sobre cessió d’ús 

d’espais i béns.

•  L’1 d’octubre de 2014, amb el Parla- 

ment de Catalunya, el Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya i 

l’Institut Universitari de Lingüística Apli- 

cada de la Universitat Pompeu Fabra, un 

conveni de col·laboració per a l’execució 

del projecte «Terminologia multilingüe del 

Codi civil de Catalunya».

•  El 7 d’octubre de 2014, amb la Univer- 

sitat Autònoma de Barcelona, una adden-

da al conveni de col·laboració per a la 

confecció d’una guia d’estil de termes 

d’origen xinès en català.

•  El 20 d’octubre de 2014, amb la Di- 

putació de Barcelona, un conveni de col- 

laboració per a realitzar una valoració 

conjunta dels plans de seguiment de la 

Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació 

de Barcelona.

•  El 21 d’octubre de 2014, amb la Casa 

de Velázquez, un conveni de col·laboració 

per a la publicació de l’obra Memòria 

personal. construcció i projecció de la 

memòria personal a l’època moderna.

•  El 28 d’octubre de 2014, amb l’Acadè- 

mia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i Balears - Fundació Acadèmia 

de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i Balears, Enciclopèdia Cata- 

lana i el Consorci del Centre de Termi- 

nologia TERMCAT, un conveni marc de 

col·laboració per a impulsar l’actualització 

i la difusió de les dades terminològiques 

del Diccionari enciclopèdic de medicina 

(DEM).

•  El 30 d’octubre de 2014, amb l’Associa- 

ció Catalana de Ciències de Laboratori 

Clínic, un conveni de vinculació.
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•  L’1 de novembre de 2014, amb la 

Institució Catalana de Recerca i Estudis 

Avançats, mitjançant la Societat Catalana 

de Musicologia, un conveni de col·laboració 

per a l’organització de la jornada icREA 

workshop on hearing the city: Musical 

experience as portal to urban sounds- 

capes.

•  El 5 de novembre de 2014, amb el 

Consorci per a la Normalització Lingüística 

(CNL), un acord de col·laboració per a 

organitzar conjuntament dues activitats 

en el marc de la commemoració del 25è 

aniversari del CNL a Lleida.

•  El 8 de novembre de 2014, amb la 

Institució Milà i Fontanals (CSIC), una 

addenda número 3 al conveni signat el 

20 de juny de 2007 per a l’elaboració i 

edició del Glossarium mediae latinitatis 

cataloniae.

•  L’11 de novembre de 2014, amb la 

Fundació Bancària La Caixa, un conveni 

de col·laboració per al desenvolupament 

del projecte d’anàlisi d’indicadors i la seva 

aplicació en la selecció d’entitats i projec-

tes de recerca en què col·labora la Fun- 

dació Bancària La Caixa.

•  El 25 de novembre de 2014, amb la 

Fundació Catalunya - La Pedrera i la Fe- 

deració d’Entitats per l’Ensenyament de 

les Matemàtiques a Catalunya, un con- 

veni de col·laboració per al finançament 

del programa «Bojos per les matemàti- 

ques 2015».

•  El 28 de novembre de 2014, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un acord de 

col·laboració per al projecte «ExtractCiT. 

Extracció Terminològica de Ciències i 

Tecnologia». 

•  El 28 de novembre de 2014, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un acord de 

col·laboració per al projecte «La dimensió 

geolectal de la llengua catalana a través 

de la neologia. Anàlisi de la influència de 

l’anglès».

•  El 28 de novembre de 2014, amb la 

Universitat Pompeu Fabra, un conveni 

específic de col·laboració per al suport a 

les activitats de l’Observatori de Neologia 

per a l’any 2014.

•  El 15 de gener de 2015, amb l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica, un conve-

ni específic de col·laboració en el projec- 

te de recerca internacional «Tabula 

Imperii Romani - Forma Orbis Romani» 

(TIR-FOR).

•  El 28 de gener de 2015, amb l’Institut 

d’Estudis Baleàrics, un conveni per a la 

coedició de l’obra Atles ornitonímic de les 

illes Balears.

•  L’1 de febrer de 2015, amb el Consell 

Cultural de les Valls d’Àneu, un acord de 
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col·laboració per a l’edició del llibre Aïna. 

vocabulari temàtic del dialecte pallarès.

•  El 18 de febrer de 2015, amb la 

Deputazione di Storia Patria per la Sar- 

degna, un conveni per a la coedició de 

l’obra Martí l’Humà, el darrer rei de la 

dinastia de Barcelona (1396-1410). 

l’interregne i el compromís de casp.

•  El 10 de març de 2015, amb la 

Diputació de Barcelona, un conveni de 

col·laboració per a la subvenció de les 

activitats de l’IEC de l’any 2015.

•  El 17 de març de 2015, amb la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació, 

una addenda al conveni signat el 21 de 

juliol del 2014 per al traspàs de la gestió 

de l’AE Barcelona Knowledge Hub.

•  El 19 de març de 2015, amb el Depar- 

tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural de la Ge- 

neralitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Castellar del 

Riu, un conveni de col·laboració per a la 

restauració i conservació del Pi de les Tres 

Branques i del Pi Jove, a Castellar del Riu 

(Berguedà).

•  El 23 de març de 2015, amb l’Ajunta- 

ment de Girona, un conveni per a la ces- 

sió en règim de comodat del fons fotogrà-

fic de Joan Subias i Galter i l’establiment 

de les condicions de digitalització i pos-

terior explotació de les imatges fotogrà-

fiques.

•  El 31 de març de 2015, amb la Fundació 

Bancària La Caixa, un conveni de col·la- 

boració per a la subvenció de la realitza-

ció de les diverses activitats de la Secció 

Filològica.

•  El 16 d’abril de 2015, amb el Centre 

UNESCO de Catalunya, un conveni marc 

de col·laboració.

•  El 22 d’abril de 2015, amb el Centre 

de Recerca Matemàtica, una pròrroga del 

conveni de col·laboració per al programa 

de visitants Lluís Santaló.

•  El 23 d’abril de 2015, amb la Fundació 

Carles Salvador, un conveni de col·labo- 

ració per a l’any 2015.

•  El 24 d’abril de 2015, amb l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), 

un conveni de col·laboració en matèria de 

sismologia per a l’any 2015.

•  El 5 de maig de 2015, amb la Fundació 

Bancària La Caixa, un conveni de col·la- 

boració per a la realització de l’exposició 

«Els sòls i la biodiversitat forestal».

•  L’11 de maig de 2015, amb la Càtedra 

Màrius Torres de la Universitat de Lleida, 

una addenda número 4 al conveni de coo- 

peració signat el 10 de novembre de 2011 
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per a la realització del projecte «Corpus 

Literari Digital».

•  El 12 de maig de 2015, amb Lleonard 

Muntaner Editor, SL, un conveni per a 

la coedició de l’obra De Barcelona. 

crónicas fugaces, de Miquel dels Sants 

Oliver.

•  El 15 de maig de 2015, amb el Centre 

UNESCO de Catalunya, un conveni de 

col·laboració per a l’organització del 

Centre.

•  El 19 de maig de 2015, amb Publica- 

cions de la Universitat de València, un 

conveni específic per a la coedició de la 

traducció al català de l’obra chemistry. 

the impure science, de Bernadette Ben- 

saude-Vincent.

•  El 21 de maig de 2015, amb Norbert 

Tomàs Bilbeny, un contracte de donació 

a favor de l’Institut d’Estudis Catalans 

del «Fons Estanislau Tomàs. La farga 

catalana».

•  El 26 de maig de 2015, amb l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un 

conveni de col·laboració per a la cessió 

d’una col·lecció de llibres de la Societat 

Catalana de Geografia a la Cartoteca de 

l’ICGC.

•  El 26 de maig de 2015, amb l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un 

conveni específic de col·laboració per a la 

cooperació científica i tècnica en el man-

teniment de la informació de sòls en els 

espais web corresponents.

•  El 13 de juliol de 2015, amb el Consorci 

d’Estudis Catalans de Perpinyà, un con-

veni de col·laboració per a desenvolupar 

el suport als estudis catalans de la Univer- 

sitat de Perpinyà.
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