
 

 
 
 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA.  

D’acord amb el punt 6 de la convocatòria, de data 7 de juny de 2017 sobre el concurs 5UCV 
STARTUP (4ª edició) i a proposta de la comissió de preselecció reunida el 21 de setembre de 
2017,  

Aquest Rectorat 

RESOL: 
 
Preseleccionar les següents tres candidatures UJI per a optar als premis 5UCV START UP per 
a cadascuna de les categories:  
 

• Categoria START UP:  
 

Empresa Persona que  va presentar la sol·licitud  
Catnnes Game Studios SL David Berbel Rodríguez 
Rural CO de la Empresa Entropy Factory SL  Anna Almenar Ribes 
Solar Pigment S.L Guillermo Monrós Tomás  

 
• Categoria START UP JUNIOR:  

 
Projecte / Empresa  Persona que  va presentar la sol·licitud  
Meitpro-Salud Corporartiva Martin Sánchez Gómez 
YesMoto David Berbel Rodríguez 
Howlanders.com -Vaciar Cache S.L Javier Moliner Urdiales  

 
2on: Publicar el resultat a la pàgina web de la Càtedra Increa www.increa.uji.es i a la pàgina 
web UJI Emprèn www.ujiempren.uji.es i a través del Tauler d’Anuncis Oficial (TAO).  
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs de 
reposició davant el rector de la Universitat Jaume I, de conformitat amb el que disposa 
l’article 123 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria. 

No obstant, les persones interessades podran interposar directament un recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria. En el cas de que les 
persones interessades hagueren interposat el recurs de reposició anteriorment mencionat, no 
es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no recaiga una resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposa l’article 123 de la 
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú 
 
 
 
 
 
El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17-06-14),  
la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 



 
 
 
 
 
 
 
Pilar García Agustín 
 
Castelló de la Plana, 22 de setembre de 2017.   
 


