
Convenis de col.laboració

Durant el curs 2006-2007, l’Institut

d’Estudis Catalans ha establert els con-

venis de col.laboració següents:

• El setembre de 2006, l’IEC signà un

conveni amb la Fundació Caixa Girona

per al patrocini de les activitats culturals

i científiques que l’IEC realitzarà amb

motiu del I Centenari.

• El 21 de setembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb la Corporació Catalana

de Ràdio i Televisió (CCRTV) per a esta-

blir un marc de col.laboració entre les em-

preses i les emissores de ràdio i televisió

de la CCRTV vàlid durant tot el període de

celebració del Centenari.

• El 26 de setembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb Caixa Sabadell per al pa-

trocini d’activitats culturals i científiques

de l’IEC organitzades en el marc de la ce-

lebració del Centenari.

• El 27 de setembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb la Federació de Persones

Sordes de Catalunya (FESOCA) per a es-

tablir un conveni marc.

• El 2 d’octubre de 2006, l’IEC signà un

conveni amb la Universitat de les Illes Ba-

lears per a la col.laboració en el projecte

Recuperació de fons documentals de ma-

llorquins traslladats a Cuba.
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• El 3 d’octubre de 2006, l’IEC signà un

conveni amb Obra Social La Caixa per a

la col.laboració en el Centenari.

• El 2 de novembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb Lavinia Auditoria & Con-

sultoria, SL, per al patrocini d’actes del

Centenari de l’IEC.

• El 3 de novembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb la Generalitat de Cata-

lunya (Departament de la Presidència i

Departament d’Educació i Universitats)

i amb la Fundació Catalana per a la Re-

cerca i la Innovació, per a la col.laboració

d’un grup d’experts en canvi climàtic i el

suport a les seves activitats per als anys

2006 i 2007.

• El 13 de novembre de 2006, l’IEC

signà un conveni amb Telefónica Móvi-

les España, SA, per a la col.laboració en

matèria de normalització lingüística.

• El 14 de novembre de 2006, l’IEC signà

un acord de col.laboració amb la Societat

Balear de Matemàtiques SBM-XEIX per

a dur a terme activitats conjuntes i per a

l’intercanvi d’informació i de publica-

cions periòdiques.

• El 23 de novembre de 2006, l’IEC

signà un conveni amb la Diputació de

Barcelona i la Generalitat de Catalunya
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(Departament de Política Territorial i

Obres Públiques) per a l’edició de l’A-

nuari territorial de Catalunya 2005.

• El 30 de novembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb la Fundació Alsina i Bo-

fill, la Fundació Congrés de Cultura Cata-

lana, la Fundació Joaquim Torrents Ibern

i l’Editorial Reverté per a l’edició en català

del llibre Biochemistry 6th edition, del

qual són autors Stryer, Berg i Tymoczko.

• L’11 de desembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb el Consorci de la Zona

Franca per a col.laborar en les despeses

d’organització dels actes commemoratius

del Centenari de l’IEC.

• El 12 de desembre de 2006, l’IEC arribà

a un acord amb l’Ajuntament de Guissona

per a l’addenda i ampliació del conveni

signat el 10 de desembre de 2004 entre

l’Ajuntament de Guissona, el Patronat

d’Arqueologia de Guissona, la Fundació

Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona i l’IEC.

• El 13 de desembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb Laudis Consultor, SL,

per a contribuir a les despeses d’organit-

zació del Centenari.

• El 18 de desembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb Víctor Igual, SL, per a

contribuir a les despeses del Centenari.

• El 21 de desembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb el Patronat Català Pro

Europa per a contribuir a les despeses

d’organització del simposi «Els països de

parla catalana i Europa durant la darre-

ra centúria», organitzat per la Secció

Històrico-Arqueològica.

• El 31 de desembre de 2006, l’IEC signà

un conveni amb la Diputació de Barcelo-

na per a la col.laboració en les tasques, de

difusió cultural, activitat científica, publi-

cacions i activitats institucionals pròpies

de l’IEC, així com en diverses publica-

cions, cursos i seminaris de la Societat Ca-

talana de Geografia, societat filial de l’IEC.

• El 2 de febrer de 2007, l’IEC signà un

conveni amb el Consorci de Transferèn-

cia de Coneixement (CTC) per a l’inter-

canvi d’informació entre l’IEC i el CTC a

fi de millorar el coneixement sobre l’estat

de la recerca a Catalunya.

• El 8 de febrer de 2007, l’IEC signà un

conveni amb el Ministeri d’Educació i

Ciència pel qual es regula la subvenció no-

minativa prevista en els pressupostos ge-

nerals de l’Estat per a l’any 2007 (Aplica-

ció pressupostària 18.03.4663A.481.12),

destinada al sosteniment i funcionament

de la corporació.

• El 8 de febrer de 2007, l’IEC signà un

conveni amb el Ministeri d’Educació i Cièn-

cia pel qual es regula la subvenció nomi-
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nativa prevista en els pressupostos generals

de l’Estat per a l’any 2007 (Aplicació pres-

supostària 18.03.463A.782), destinada a

operacions de capital de la corporació.

• El 19 de març de 2007, l’IEC signà un

conveni amb el Govern de Nova Caledònia

i amb Linguapax Pacífic per a col.laborar

en la conservació de les llengües canac.

• El 26 de març de 2007, l’IEC signà un

conveni amb la Biblioteca de Catalunya

per a dur a terme el projecte Patrimoni

digital de Catalunya (PADICAT).

• El 26 de març de 2007, l’IEC signà un

conveni amb els Laboratoris del Dr. Es-

teve per al patrocini dels actes del I Cen-

tenari.

• El 13 d’abril de 2007, l’IEC signà un

conveni amb la Fundación Salud, Inno-

vación y Sociedad (Fundación SIS) per a

col.laborar en l’organització dels actes de

celebració del I Centenari de l’IEC que

decideixin de comú acord, i per a aportar

una dotació econòmica, així com per a

col.laborar en l’organització d’actes o pro-

jectes d’interès comú en els àmbits de l’e-

conomia de la salut i les ciències.

• El 10 de maig de 2007, l’IEC signà un

conveni amb l’Ajuntament de Banyoles

pel qual l’IEC donarà assessorament cien-

tífic i tècnic al projecte d’informatització

i recopilació del fons bibliogràfic sobre els

estudis científics realitzats sobre el muni-

cipi de Banyoles i els seus voltants.

• El 18 de maig de 2007, l’IEC signà un

conveni de col.laboració amb la Diputació

de Barcelona per a les tasques, de l’any

2007, de difusió cultural, activitat cientí-

fica, publicacions, cursos i seminaris de

la Societat Catalana de Geografia, socie-

tat filial de l’IEC.

• El 20 de juny de 2007, l’IEC signà un

conveni amb el Consell Superior d’Inves-

tigacions Científiques (Institució Milà i

Fontanals) per al projecte Glossarium

Mediae Latinitatis Cataloniae.

• El 21 de juny de 2007, l’IEC signà un

conveni amb l’Institut Cartogràfic de Ca-

talunya (ICC) per a l’edició i publicació

de l’obra Les cartes portolanes: La repre-

sentació medieval d’una mar solcada.

• El 18 de juliol de 2007, l’IEC signà un

conveni amb l’Ajuntament de Girona per

a l’edició de la col.lecció «Lletres del Bis-

be de Girona».

• El 19 de juliol de 2007, l’IEC signà un

conveni amb la Generalitat de Catalunya

(Departament de Cultura i Mitjans de Co-

municació) i l’Institut Ramon Llull (IRL)

per a regular la col.laboració entre la Ins-

titució de les Lletres Catalanes, l’Institut

Ramon Llull i la Fundació Mercè Rodo-

reda en els actes de commemoració de

l’Any Rodoreda (2008).
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