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EXTRACTE DE L’ACTA DE RESOLUCIÓ DEL 

X PREMI CONSELL SOCIAL A LA  

INICIATIVA EMPRENEDORA ESTUDIANTIL 

En compliment de l’acord  adoptat pel jurat del X PREMI CONSELL SOCIAL A LA INICIATIVA 

EMPRENEDORA ESTUDIANTIL es procedeix a la publicació del present extracte: 

En la ciutat de Castelló de la Plana, a les disset hores i quaranta cinc  minuts del dia onze de 

gener de 2018, en la Seu del Consell Social de la Universitat Jaume I, sota la presidència de 

l’Excm. Sr. José Luís Breva Ferrer, es va reunir el Jurat del X Premi Consell Social a la Iniciativa 

Emprenedora Estudiantil  integrat, segons les Bases que regeixen el Premi, per: 

 El Rector Magnific de la Universitat, Sr. Vicent Climent Jordá, 

 El Vicepresident del Consell Social, Sr. Ernesto Tarragón Albella, 

 El Vicepresident del Consell Social, Sr. Carlos Cabrera Ahís, 

 El Vocal del Consell Social designat per la Conselleria d’Indústria, Sr. Miguel Ángel Michavila 

Heras, 

 El President de la Gestora de la Confederació d’Empresaris de Castelló, Sr. Néstor Pascual 

Llorens, i 

 El Vicerrector d’Investigación i Doctorado, D. Jesús Lancis Sáez. 

 

Prèvia admissió de les cinc candidatures presentades, l’anàlisi, deliberació i valoració de les 

mateixes, el Jurat, per unanimitat, segons les bases que regeixen aquest Premi  

d’Investigació acorda: 

“concedir el X Premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil, dotat amb sis 

mil euros i diploma, al Sr. Álvaro Verdoy Mañes, Llicenciat en Administració i Direcció 

d’Empreses per la Universitat Jaume I, per la creació de la firma  SALES LAYER TECH, S.L., 

empresa que desenvolupa un software en el núvol que ajuda a les empreses a gestionar la 

informació del seu surtiy de productrs en tres senzills passos: centralitzant-la, analitzant la 

qualitat de les dades i conectant la dita informació amb tots els seus canals de venda de forma 

automàtica.” 
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Igualment es va acordar procedir a la comunicació als interessats, així com a la publicació del 

present extracte per al coneixement general i dels interessats, segons les bases 7 i 11 de la 

convocatòria. 

L’entrega  del premi s’efectuarà el pròxim dia 23 de febrer de 2018, en el transcurs del acte 

oficial de la Festa de la Universitat. 

I, en compliment de l’acord adoptat, expedesc el  present extract de l’Acta como a 

Secretària del Jurat. 

 

Blanca Vicente 

Castelló de la Plana, 11 de gener de 2018. 

 

 


