
 

 

RESOLUCIÓ  

 

D’acord amb la convocatòria de data 22 de juliol de 2016 sobre la III Edició dels Premis 

CONCURS 5U-CV STARTUP i emmarcada en el conveni subscrit entre l'UJI i la Conselleria 

d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per a la realització de les 

activitats incloses en el programa "Campus Emprenedor Innovador", segons consta a l’acta,  

Aquest Rectorat 

RESOL: 
1er: Declarar desert el premi a la UJI en la Categoria Start Up Junior i Categoria Start Up 

per no haver estat seleccionades com a guanyadores, cap de les candidatures UJI                      

pre-seleccionades per optar als premis 5UCV START UP .  

 

Els comitès de selecció designats per la Subdirecció General d’Economia Social i 

Emprenedoria, reunits en la sessió celebrada el 13 d’octubre, van acordar per unanimitat 

concedir els premis a les següents candidatures:  

 

Categoria STARTUP 

 

Premi Empresa Universitat  

Primer premi de 

9.000€ 

EPIDISEASE S.L Universitat de València 

Segon premi de 

5.000€ 

BE ROOMERS S.L Universitat Politècnica de 

València. 

Tercer premi de 

2.500€ 

NOTHINGBUTNET S.L Universitat de València. 

 

Categoria STARTUP JUNIOR  

 

Premi Projecte empresarial / 

Empresa  

Universitat 

1 premi de 750€ COOKERS Universitat de València. 

1 premi de 750€ KIBI TOYS S.L. Universitat Politècnica de 

València 

1 premi de 750€ AIUDO/AUXISTENCIA Universitat d’Alacant. 

1 premi de 750€ LUNAMISIÓN Universitat d’Alacant 

1 premi de 750€ PROPURGO Universitat Miguel Hernández 

Elche. 

 

La qual cosa confirma que no hi ha candidatures UJI guanyadores en cap de les dues 

categories del concurs.  

 

 



 

 

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  

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs 

contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini 

de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la notificació. No obstant això, contra 

aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, davant del 

mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent al de 

la seua notificació; en aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu 

anteriorment esmentat mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de 

reposició, d'acord amb els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

 

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, 19 d’octubre de 2016.  

http://www.increa.uji.es/
http://www.ujiempren.uji.es/

