Entitats participades per la UPC

MODEL 1. Proposta de participació de la UPC en una entitat
Memòria justificativa

Nom de l’entitat:

Barcelona Education in Science and Technology (BEST), Fundació Privada
Entitat existent:

Entitat de nova creació: x

Descripció de l’entitat i de les seves finalitats:
Afavorir la formació universitària d’excel∙lència, en especial les col∙laboracions interdisciplinàries i
interuniversitàries, impulsar la formació de professionals amb una alta capacitació professional i
tècnica, i identificar, atreure i promoure el talent d’estudiants amb provades capacitats intel∙lectuals
i d’esforç.

Forma jurídica:

Fundació x

Consorci

Associació

Soc. Mercantil

Justificació de l’interès i oportunitat de la participació:
Participar en la posada en marxa d’estudis de formació de grau i postgrau d’excel∙lència al sistema
universitari català.
Grau de participació proposat per a la UPC:
La composició del Patronat serà la següent:
‐ Màx. 6 patrons d’institucions sense afany de lucre que donen suport a la Fundació
‐ Fins a un màxim de 14 patrons en representació de les empreses que contribueixen a la
dotació fundacional de la Fundació.
‐ Fins a un màxim de 5 rectors/es de les universitats que imparteixen estudis de grau o
postgrau promoguts i finançats per la Fundació.
Aportacions econòmiques, d’espais i/o equipaments que, si escau, hagi de realitzar la UPC:
En cas que es tracti de xarxes o associacions proposades per un o més grups de recerca específics i, per tant, no sigui d’interès
general per a la universitat, el/s grup/s interessat/s ha/n d’assumir per escrit les quotes de participació al seu càrrec.

La UPC no farà cap aportació a la dotació fundacional.

Data i signatura de la persona que fa la proposta:
Documents que cal adjuntar:
‐
Estatuts de l’entitat
‐
Escriptura de constitució de l’entitat, si escau
‐
Composició dels òrgans de govern que es proposa
‐
Altres documents informatius (opcional)

Serveis Jurídics. Gabinet Jurídic i Entitats
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