
ACORD DE PRÒRROGA DEL CONVENI D’ADSCRIPCIÓ I COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) I LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (FUERP), TITULAR DE 
L’ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES 

REUNITS 

D’una part, el Dr. Joan Guàrdia Olmos, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona 

en virtut del nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre de 2020 (DOGC 

núm. 8307, de 31 de desembre de 2020), com a representant legal d’aquesta institució, 

amb domiciliació a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, en virtut de 

les competències que estan previstes en l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat 

per Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre). 

D'altra banda,  el senyor Antoni Noguero Grau, en la seva condició de president del 
Patronat de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, titular de 
l’Escola Superior de Relacions Públiques, amb domicili al carrer Sepúlveda, 50, 08015 
Barcelona, que actua en nom i representació d'aquesta entitat. 

EXPOSEN 

Primer: Que en data 24 d’abril de 2021 es va signar el conveni d’adscripció i 
col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Escola Superior de Relacions 
Públiques, l'objectiu del qual és regular les condicions de l'adscripció l’Escola Superior 
de Relacions Públiques a la Universitat de Barcelona, als efectes d'impartir 
ensenyaments universitaris, i establir la col·laboració i les condicions específiques en 
què es desenvolupa aquesta adscripció i sota les quals s'imparteixen aquests 
ensenyaments sempre que s'aprovin d'acord amb les condicions legalment previstes.  

Segon: Que la clàusula dotzena de l'esmentat conveni preveu que aquest es pugui 
prorrogar per un període d'un any addicional. 

Tercer: Que és voluntat d'ambdues parts prorrogar l'esmentat conveni des del del 24 
d’abril de 2022 fins al 31 de  març de 2023, per la qual cosa 

ACORDEN 

Primera: Prorrogar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i 
l’Escola Superior de Relacions Públiques des del 24 d’abril de 2022 fins al 31 de març 
de 2023. 

Segona: Aquest acord de pròrroga es regirà per aquest acord i, en tot allò que no es 
contradigui, pel conveni signat en data 24 d’abril de 2021 . 

I, en prova de conformitat, se signa aquest acord de pròrroga a Barcelona. 



 
 
 
 
 
 
 
Per la Universitat de Barcelona 
 
 
 
 
 
 

Per l’Escola Superior de Relacions 
Públiques 

Joan Guàrdia Olmos 
Rector 

Antoni Noguero Grau 
President del Patronat 
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