
  

 
 

LLISTAT CONVENIS 
Darrera Actualització  
13/01/2016 

 
 
2007 
 
27-07-07 Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona 
Establir el marc de relacions entre ambdues entitats i regular-ne les condicions. 
 
17-09-07 Conveni amb la Universitat de Girona i la Universitat AbouBekr Belkaid de Tlemcen 
(Argèlia).  
Facilitar l’intercanvi de professorat i d’investigadors, l’acolliment dels estudiants i la 
col·laboració en projecte de recerca i organització d’activitats. 
 
2008 
 
05-11-08 Conveni de col·laboració específica amb la Universitat de Girona 
Col·laboració amb el Departament d’Història i Ha de l’Art en la programació de les 
conferències del Màster “La gestió del patrimoni cultural en l’àmbit local”. 
 
2009 
 
17-06-09 Conveni marc de cooperació científica amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Marc de col·laboració  en els aspectes d’investigació en matèria  de patrimoni cultural. 
 
25-06-09 Conveni marc de cooperació científica amb l’Asociación Tecuilcan “Lugar de 
transparencia” (Nicaragua). 
Col·laboració en la recerca sobre patrimoni cultural, en concret pel “Projecte de gestió 
integrada del Patrimoni Cultural a la illa d’Ometepe”. 
 
10-07-09 Acord de cooperació amb la Università Roma Tre 
Establir relacions científiques, educatives i de recerca en patrimoni cultural amb el 
Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica. 
 
22-09-09 Conveni marc de col·laboració amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
Establir relacions de caràcter científic, tècnic i cultural en l’àmbit de l’arqueologia clàssica. 
Col·laboració en programes i projectes de recerca, intercanvi d’informació sobre recerca i 
publicacions, cooperació en publicacions, etc. 
 
27-11-09 Conveni de col·laboració científica amb la Universitat de Girona. 
Col·laboració amb el departament d’Economia de la UdG en el projecte “Valoració de la 
despesa i inversió en el patrimoni cultural de Catalunya: dimensió de la despeses pública i 
privada”. 
 
21-12-09 Conveni de col·laboració amb la Fundació Promediterrània per a la conservació, 
l’estudi i la difusió del patrimoni marítim 



  

Marc de col·laboració per a l’edició conjunta de 1.000 exemplars del llibre “Records d’una 
dona de mar”. 
 
 
2010 
 
13-01-10 Contracte amb el Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen per la 
reproducció de fotografies de jocs de Lluís Mallart. 
 
Conveni amb la Universitat de Palerm 
Acord de cotutela per dur a terme el programa de doctorat “Récupération des contexts 
anciens et procédés innovateurs dans l’architecture et Siences de l’Homme et de la Culture”. 
 
 
2011 
 
28-01-11 Conveni específic de col·laboració amb la Casa de Velázquez 
Col·laboració econòmica de l’ICRPC en el col·loqui “Intercanvis artístics a la Corona d’Aragó 
(segles XVI-XVIII): El paper dels capítols catedralicis”. 
 
Conveni de programa de cooperació educativa amb la Universitat de Girona 
Seguiment de les pràctiques de l’estudiant de Màster: Díaz Aguila, Fernando 
 
Conveni de programa de cooperació educativa amb la Universitat de Girona 
Seguiment de les pràctiques de l’estudiant de Màster: Castellanos Lecha, Pere 
 
12-01-11 Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona per les beques FPU del 
MICINN. 
 
15-02-11 Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona per la catalogació del fons 
bibliogràfic de l’Institut. 
 
25-02-11 Conveni de col·laboració científica amb el Centre National de la Recherche 
Scientifique CNRS, l’Unité Mixte de Recherche 5140 Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes UMR 5140 i el Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany GRAP. 
 
09-05-11  Conveni de col·laboració específica amb la Universitat de Girona per col·laborar en 
les despeses del projecte “El turisme com a instrument de protecció i posada en valor del 
patrimoni d'Etiòpia. Anàlisis i estudi de casos”. 
 
01-06-11 Contracte de col·laboració amb la Fundació Gala-Salvador Dalí per la realització d’un 
estudi sobre l’impacte econòmic de la Fundació, sota la direcció del professor de la UdG 
Modest Fluvià Font. 
Aportació: 23.600 € 
 
15-07-11 Conveni marc de col·laboració amb l’Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
 

15-09-11 Conveni de col·laboració en matèria de pràctiques professionals amb la 
Universidad de Huelva per part dels beneficiaris del Proyecto Uniporta11. 
Aportació: 154 € 



  

 
 
 
 
 
 
2012 
 
20-04-12 Conveni de col·laboració amb Construccions Rubau SA per tal d’organitzar activitats 
de recerca (conferències, seminaris, jornades i publicacions) al servei dels ciutadans i els 
investigadors. 
Aportació 2012: 4.000 € 
Aportació 2013: 4.000 € 
 
06-06-12 Conveni de col·laboració econòmica amb la Diputació de Girona per impulsar i 
projectar el treball de recerca al conjunt de la societat. 
Aportació 2012: 9.000 € 
Aportació 2013: 9.000 € 
 
25-06-12 Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per a la col·laboració en 
l’edició del llibre “Emili Blanch i Roig. Arquitectura d’un exili”. 
Aportació: 1.200 € 
 
29-08-12 Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona per a la col·laboració en el 
Màster oficial El Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local. 
 
20-11-12  Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a l’edició del llibre “ser o no ser de 
mar: Història, Patrimoni i Antropologia Marítima”. 
Aportació: 2.000 € 
 
 
2013 
 
11-07-2013  Adhesió al conveni de col·laboració i mutu recolzament entre el Museu Marítim 
de Barcelona i la Facultat d’Empresarials de la Universidad de Mondragón per promoure un 
Curs Avançat de Turisme Marítim de IV generació (CATM) i altres accions d’interès mutu. 
 
14-11-2013  Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Catalunya-La Pedrera i entre 
l’ICAC, l’IPHES i l’ICRPC en el Programa Bojos per l’Arqueologia 2014. 
Aportació: 1.350 € 
 
05-12-2013 Conveni marc de col·laboració amb la Fundació “la Caixa” per afavorir el 
desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que l’ICRPC duu a 
terme. 
Aportació: 7.000 € 
 
13-12-2013 Conveni de col·laboració científica amb el Ministeri de Cultura del Govern 
d’Andorra per l’elaboració dels textos de la publicació sobre el patrimoni artístic d’època 
moderna a Andorra (segles XVI, XVII i XVIII). 
Aportació: 16.250 € 



  

 
23-12-2013 Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Rafael Masó en la recerca i difusió 
entorn del Noucentisme i altres temes d’Història de l’Art i del patrimoni cultural català que 
puguin ser d’interès comú. 
 
 
 
 
2014 
 
26-02-2014 Conveni de col·laboració entre la Institució CERCA, l’Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social IPHES, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica ICAC i 
l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural en el marc del Projecte R3 d’Integració de 
Centres de Recerca SUMA. 
 
01-03-2014 Contracte de col·laboració amb ARTImetria SL, per la realització de la diagnosi de 
públics del patrimoni cultural de Catalunya i altres projectes, per tal de col·laborar en la 
definició i gestió del futur Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya. 
 
13-05-14 (CN/2684) Conveni de col·laboració econòmica amb la Diputació de Girona per 
impulsar i projectar el treball de recerca al conjunt de la societat. 
Aportació 2014: 9.000 € 
Aportació 2015: 9.000 € 
 
29-05-14 Conveni de col·laboració econòmica amb la Fundació “la Caixa” per la realització del 
projecte Recollida de dades de freqüentació en centres museístics, culturals i patrimonials. 
Anàlisi de bones pràctiques que duu a terme ARTImetria. 
Aportació: 12.000 € 
 
02-06-14 Conveni marc de col·laboració amb la Universitat de Girona per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes. 
 
09-06-14 Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Girona per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes a l’ICRPC de l’estudiant Adrià Vázquez Vives. 
 
16-07-14 Conveni de col·laboració amb la Fundació Abertis per a la promoció de les activitats 
que organitzi l’ICRPC en el marc de les seves finalitats fundacionals. 
Aportació 2014: 3.000 € 
Aportació 2015: 3.000 € 
 
08-07-14 Acord amb el Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres per l’establiment d’un 
marc global de col·laboració en l’àmbit de la recerca històrica i arqueològica, la museologia i la 
didàctica. 
 
23-07-14 Conveni marc de col·laboració amb la Fundació “la Caixa” per afavorir el 
desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que l’ICRPC duu a 
terme. 
Aportació: 7.000 € 
 
 



  

2015 
 
02-02-15 Conveni de col·laboració amb la Comissió Central de Subministraments, en què 
s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i 
serveis de la Generalitat de Catalunya. 
 
24-02-15 Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa” per afavorir el 
desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que l’ICRPC duu a 
terme. 
Aportació: 25.000 € 
 
12-02-15 Contracte del Consell Comarcal del Solsonès per la contextualització i estudi històric 
del barroc i estudi de museïtzació i disseny gràfic. 
Aportació: 16.103,41 € 
 
04-05-15 Conveni marc de cooperació educativa amb el Departament d’Art i de Musicologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
en entitats col·laboradores per còmput de crèdits. 
 
08-05-2015 Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució de Centres de Recerca  de 
Catalunya CERCA, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social IPHES, l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica ICAC i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural en el 
marc del Projecte R3 d’Integració de Centres de Recerca SUMA. 
 
13-07-2015 Conveni marc de col·laboració amb el Colegio de Jalisco (Mèxic) en la recerca i la 
difusió sobre les relacions entre Catalunya i Mèxic en l’àmbit del patrimoni cultural. 
 
15-06-2015 Conveni de col·laboració econòmica amb la Fundació Bancària “la Caixa” per la 
realització de l’avaluació i la gestió de dades de freqüentació en centres museístics i culturals. 
Modelització sistemes de comptatge, el cas Cosmocaixa i Top Ciència. 
 
12-11-2015 Conveni de col·laboració per a l’ús de l’Agenda d’Arquitectura del Col·legi 
d’Arquitectura de Catalunya. 
 
19-11-2015 Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, 
mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement i el Departament de Salut, la Fundació 
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) i l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per al manteniment del sistema d’informació UNEIX en 
l’àmbit de la recerca. 
 
 


