
 

 

Resolució definitiva de sol·licitants admesos i exclosos de la IV Edició del “Concurs 5UCV 
Startup 2017”  

Vista la convocatòria de la IV Edició del “Concurs 5UCV Startup 2017” vistes les candidatures 
presentades s’acorda publicar la llista d’admesos i exclosos definitius.  

Llistat provisional de candidatures admeses  

Projecte/ Empresa Persona la qual va presentar sol·licitud  
Gimnasio del bienestar Juana María Torres 
Innovarchy  Andrea Martínez 
Ride Hub Victor Meliá 
YesMoto David Berbel 
MeFirst Paula Mota 
Howlanders.com -Vaciar Cache S.L Javier Moliner 
Cadboard Buddies Michael Soler  
Solar Pigment SL Guillermo Monrós 
Meitpro-Salud Corporartiva Martin Sanchez  
Focus Juan Santos  
Catnnes Game Studios SL David Rodriguez 
Rural CO de la Empresa Entropy Factory SL  Anna Almenar  
 
Llistat provisional de candidatures excloses  

Projecte/ Empresa Persona la qual va 
presentar sol·licitud  

Deficiències detectades 

Stubike- Marhhelectric Sealand, SL Áxel Pena  4 
 
(4) No compleix requisits de la vinculació UJI amb socis fundadors de l'empresa.  
 

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 17/6/2014), La vicerrectora d’Estudiants Ocupació i 
Innovació Educativa  

 

 

 



 

Pilar García Agustín 

Castellón de la Plana a 21 de setembre de 2017  


