
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CÍVICA LA NAU I LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS, COM A 
TITULAR DE L’ ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES, CENTRE ADSCRIT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. (V3) 
 
D’una part  l’ Associació Cívica La Nau amb NIF G-61677597, i seu al carrer Ignasi Iglesias, núm. 13, 08940 de Cornellà de Llobregat, representada per la 
Sra. Emilia Català Peiró, en la seva qualitat de Presidenta. 
 
De l’altra part, la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (en endavant FUERP) amb NIF G-60747250, amb seu al carrer Sepúlveda, 50, 
08015 de Barcelona que va ser constituïda davant del Notari de Barcelona, el Sr. Wladimiro Gutiérrez Álvarez, el dia 6 d’abril de 1993, sota el núm. 975 
del protocol, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte com a fundació de finançament, promoció i àmbit 
nacional, amb el núm. de registre 268 EDU, i en el seu nom i representació el Dr. Antonio Noguero Grau, actuant en qualitat de president amb DNI 
37237744-P, de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant Notari de Barcelona Sr. Francisco Miras Ortiz, el dia 3 d’agost de 2005 núm. 
1778 de protocol, i inscrits en el Registro de Fundaciones. 

EXPOSEM 
 
- Que La Nau recull excedents de productes no alimentaris,  d’higiene personal, higiene de la llar, roba, sabates, parament de la llar, joguines i altres 
productes que es puguin repartir entre els col·lectius vulnerables. 
- Que la Nau treballa per dignificar la vida de les persones més vulnerables, per això col·labora amb entitats de referència i amb les administracions 
públiques. 
 
-Que la FUERP té com a fins promoure i portar a terme la investigació científica i tècnica, així com l’ensenyament superior relacionat amb les activitats 
vinculades a les relacions públiques en el contingut de les ciències socials i, concretament, en el de les ciències de gestió, organització, informació i 
comunicació (Títol I, article 2 dels estatuts de la FUERP). 
 
-Que per a l’obtenció dels seus fins, són objectius específics de la FUERP, enumerats merament amb caràcter indicatiu: 
a) Promoure i proposar programes d’estudi i investigació. 
b) Concretar compromisos de col·laboració amb les institucions i organismes que es considerin convenients per realitzar activitats contingudes en 

aquest article. 
c) Publicar i difondre, per qualsevol mitjà, els estudis i investigacions efectuades. 
d) Obtenir fons de tercers per aplicar-los a les activitats pròpies. 
e) Finançar projectes externs d’investigació que tinguin relació amb les finalitats de la Fundació. 
f) En general, qualsevol altre que tingui relació amb les finalitats assenyalades per a la Fundació. 

 
-Que la FUERP és titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, on s’imparteixen els ensenyaments 
oficials de  Grau en Publicitat,  Relacions Públiques i Màrqueting i del Màster Universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en RR.PP. 
 
Ambdues entitats, considerant que tenen uns objectius en part coincidents i complementaris, desitgen subscriure aquest conveni per tal de deixar 
constància de l’ interès de les parts en mantenir una col·laboració de mutu aprofitament que es pot traduir en projectes específics. 
 

PACTEN 
PRIMER.- L’objectiu d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l’ Associació Cívica La NAU i la FUERP, sobre les següents actuacions: 

• Intercanvi i cooperació en el disseny i desenvolupament de propostes per activitats d’interès per ambdues parts, posant  especial èmfasi en 
les directrius establertes pels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

• Intercanvi i cooperació en el camp de la formació. 
• I totes aquelles que les parts puguin acordar afins als seus respectius objectius. 

 
SEGON.- L’amplitud de la col·laboració estarà condicionada, en cada cas, a la disponibilitat dels mitjans de cada part, així com a la prioritat que requeriran 
els seus propis programes en curs. 
Cadascun dels programes concrets de col·laboració entre ambdues parts, requerirà l’elaboració d’un programa de treball, els fins proposats i els mitjans 
necessaris per a la seva realització.   
 
TERCER.- Ambdues parts donen, amb caràcter general, la qualificació d’informació reservada a l’obtinguda en aplicació d’aquest acord o en futurs 
projectes.  
 
QUART.- El present conveni no comporta cap despesa econòmica. Els projectes concretaran, si s’escau,  el pressupost per a cada una de les activitats i 
les aportacions econòmiques per les despeses que generi la col·laboració, seran avaluades i acordades pels òrgans rectors, en cada cas. 
 
CINQUÈ.- La duració del present conveni serà d’un any a comptar des de la data de la seva signatura i renovable pel mateix període de temps de manera 
tàcita. 
 
SETÈ.- Qualsevol de les parts podrà denunciar el present conveni comunicant-li a l’altra part per escrit amb dos mesos d’antelació a la data en que es 
desitgi la finalització. 
 
I en prova de conformitat, les parts signem i segellen aquest conveni en el lloc i en la data esmentats. 
 
A Barcelona, 15 de març de 2023 
 
 
 
 
 

Per l’Associació Cívica La Nau 
Emília Català Peiró. 
Presidenta 

Per la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas 
Antoni Noguero Grau 

President del Patronat 
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