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Convenis de col.laboració

Durant el curs 2005-2006, l’Institut

d’Estudis Catalans ha establert els con-

venis de col.laboració següents:

• El 29 de setembre de 2005, l’IEC

signà un conveni amb la Universitat

Autònoma de Barcelona en el marc del

projecte de recerca Servei d’Arxius de

Ciència, d’actuació per a la localització

de fons científics a les terres de llengua

catalana o de llengua catalana fora 

de Catalunya i per al tractament dels

fons recollits segons les seves caracterís-

tiques i importància per a la història de

la ciència.

• El 30 de setembre de 2005, l’IEC sig-

nà un conveni amb l’Institut Cartogràfic

de Catalunya per a continuar els treballs

en matèria de sismologia.

• El 3 d’octubre de 2005, l’IEC signà un

conveni amb el Departament d’Universi-

tats, Recerca i Societat de la Informació

de la Generalitat de Catalunya per a l’in-

tercanvi d’informació estadística en ma-

tèria de recerca.

• El 2 de novembre de 2005, l’IEC signà

un conveni específic de col.laboració amb

la Universitat d’Alacant per a la crea-

ció d’una delegació territorial de l’IEC a

Alacant.

• El 3 de novembre de 2005, l’IEC signà

un conveni amb la Diputació de Barcelo-

na per a les tasques de difusió cultural,

activitat científica, publicacions, activi-

tats institucionals i l’edició de la revista

Treballs de la Societat Catalana de Geo-

grafia.

• El 15 de desembre de 2005, l’Insti-

tut d’Estudis Catalans signà un conveni

amb la Conselleria d’Educació i Cultura

del Govern de les Illes Balears per a l’ela-

boració de l’Atles lingüístic del domini

català.

• El 23 de desembre de 2005, l’IEC sig-

nà amb l’Institut Universitari de Lingüís-

tica Aplicada (IULA) de la Universitat

Pompeu Fabra (UPF) un conveni per al

projecte Cooperació en neologia catala-

na i desenvolupament d’una plataforma

de treball en xarxa via Internet.

• L’11 de gener de 2006, l’IEC signà amb

la Generalitat de Catalunya un contracte

programa per al període 2005-2008.

• El 24 de gener de 2006, l’IEC signà

amb la Universitat Politècnica de Cata-

lunya un conveni per a la transferència i

l’intercanvi d’informació amb què l’IEC,

per mitjà dels projectes Reports de la re-

cerca a Catalunya i Observatori de la Re-
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cerca a Catalunya, elaborarà els informes

i les bases de dades de cada una de les

àrees científiques.

• El 6 de febrer de 2006, l’IEC signà

amb la Fundació Institut d’Educació

Contínua (IDEC) un conveni per a la

col.laboració en el Màster en Traducció

Cientificotècnica de la Universitat Pom-

peu Fabra, l’organització i la gestió del

qual assumeix l’IDEC.

• El 23 de febrer de 2006, l’IEC signà

amb el Ministeri d’Educació i Ciència un

conveni pel qual es regula la subvenció

nominativa prevista en els pressupostos

generals de l’Estat per a l’any 2006.

• El 24 de març de 2006, l’IEC signà un

conveni amb l’Institut Cartogràfic de Ca-

talunya (ICC) per a la col.laboració en

matèria de sòls per a l’any 2006.

• El 5 d’abril de 2006, l’IEC signà un

conveni amb la Fundació Barcelona Me-

dia Universitat Pompeu Fabra (abans

Fundació Universitat Pompeu Fabra) per

a la cessió al Grup de Lingüística Com-

putacional (GLICOM) de la UPF de da-

des del Diccionari de la llengua catala-

na i del corpus resultat del projecte LE

PAROLE-SIMPLE, per a la creació i im-

plantació del corrector ortogràfic i gra-

matical, objecte del contracte signat pel

GLICOM de la UPF.

• El dia 18 d’abril de 2006, l’IEC signà

amb la Biblioteca de Catalunya un con-

veni específic de lliuraments dels inter-

canvis de publicacions.

• El dia 1 de maig de 2006, l’IEC signà

amb MUTUAM, MPS un conveni marc de

col.laboració per tal que MUTUAM, mit-

jançant el Servei Gent Gran, pugui oferir

una sèrie de serveis als membres, als so-

cis de les societats filials, al personal de

l’IEC i als seus familiars en primer grau

de consanguinitat.

• El dia 29 de maig de 2006, l’IEC signà

amb el Centre d’Innovació i Desenvolupa-

ment Empresarial (CIDEM) un conveni

per a l’intercanvi d’informació entre l’IEC

i el CIDEM a fi de millorar el coneixement

sobre l’estat de la recerca a Catalunya.

• El dia 28 de juny de 2006, l’IEC signà

amb el Departament d’Agricultura, Ra-

maderia i Pesca (DARP) de la Generalitat

de Catalunya un conveni de col.laboració

en la difusió de la informació de mapes de

sòls de Catalunya promoguts pel DARP,

utilitzant el lloc web de l’Institut.

• El dia 13 de juliol de 2006, l’IEC sig-

nà amb la Sociedad Estatal de Conme-

moraciones Culturales, SA un conveni de

col.laboració econòmica per a la comme-

moració del I Centenari de l’Institut d’Es-

tudis Catalans (1907-2007).
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