RESOLUCIÓ
D’acord amb la convocatòria, de data 30 de maig de 2018 sobre la V edició del “Concurs
5UCV STARTUP 2018” i enmarcada 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 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 23 d’octubre de 2018, van acordar per
unanimitat concedir els premis a les següents candidatures:
Categoria STARTUP:

Premi
Primer
9.000€
Segon
5.000€
Tercer
2.500€

premi
premi

premi

Empresa
de ZELEROS GLOBAL SL
de DARWIN
BIOPROSPECTING
EXCELLENCE SL
de HOLOE SYSTEMS SL

Universitat
Universitat Politècnica
València.
Universitat de València.

Universitat
Hernández.- Elx

de

Miguel

La qual cosa confirma que no hi ha candidatures UJI guanyadores en la categoria STARTUP
del concurs
2n : Atorgar els següents premis en la Categoria Start Up Junior:
1. Premi de la CATEGORIA STARTUP JUNIOR: (750 euros)
Empresa
SENVIRO FOR AGRICULTURA

Sol·licitant
Sergi Trilles Oliver

Universitat
Universitat Jaume I

Els comitès de selecció designats per la Subdirecció General d’Economia Social i
Emprenedoria, reunits en la sessió celebrada el 23 d’octubre de 2018, van acordar per
unanimitat concedir els premis a les següents candidatures:

Categoria STARTUP JUNIOR

Premi
1 premi de 750€
1 premi de 750€
1 premi de 750€
1 premi de 750€
1 premi de 750€

Projecte empresarial / Universitat
Empresa
Centro Cares Universidad Universitat Miguel HernándezElx.
Influr
Universitat Politècnica València
Senviro for Agriculture
Universitat Jaume I
Stratollon
Universitat
Politècnica
de
Valencia.
Travelest
Universitat Miguel HernándezElx

La qual cosa confirma que hi ha 1 candidatura UJI en la modalitat Startup Junior.
3r: 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, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i en els articles 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot
interposar un dels següents recursos:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte
contra el qual es recorre en el termini d’un mes comptador des de l’endemà al de la recepció
d’aquesta notificació. La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició
establisca el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que es
disposa en l’article 117 de la Llei 39/2015. Si transcorre un mes des de l’endemà al de la
interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt i notificat, es pot
entendre que ha sigut desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’endemà al de la desestimació presumpta.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló,
dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà al de la recepció de la notificació.
En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs contenciós
administratiu fins que siga resolt expressament o se n’haja produït la desestimació per silenci
administratiu.
Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent.
la vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, en virtut de les competències delegades per
la rectora mitjançant resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny).
Inmaculada Rodríguez Moya

Castelló de la Plana, 25 d’octubre de 2018

