
1 | 1 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCA VICENTE NINOT, COM A SECRETÀRIA DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT 

JAUME I DE CASTELLÓ, 

CERTIFICO: Que en l’acta de la reunió núm. 96 del Ple del Consell Social de la Universitat Jaume I, 

celebrada el día 13 de novembre de 2019, i atenent al punt divuitè: “APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS JURATS DELS PREMIS CONSELL SOCIAL 2019”, consta el següent: 

 

“A la vista de la proposta de resolució del jurat, i d’acord amb l’art. 4 x) de la Ley 2/2003, de 28 de 

gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, el Ple del 

Consell Social va acordar, per unanimitat, la concessió del XII Premi a l’Iniciativa Emprenedora 

Estudiantil, dotat con 6.000€ i diploma, a la candidatura col·lectiva formada per Kilian Zaragoza Mora 

i  Andrea Lorenzo Chiva, graduats en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 

Productes per la Universitat Jaume I i José Vicente Villarroig Claramonte, estudiant d’aquesta 

titulació, per la creació de FOODRATION4ALL, S.L.,  empresa que suposa una innovació d’alt grau en 

l’àmbit de la inclusió i ajuda social, aplicada al sector servicis.  

Consisteix en la transformació digital del sistema actual de donacions d’aliments, convertint-lo en un 

sistema informatitzat, regularitzat i transparent amb el que analitzar i controlar totes les variables, 

aconseguint el benefici comú, material, físic i emocional, preservant sempre la seguritat i identitat 

personal dels donants i beneficiaris. 

El lliurament del premi s’efectuarà el proper dia 28 de febrer en el transcurs de l’acte oficial de la 

Festa de la Universitat. “ 

I, perquè conste, als efectes oportuns, signo el present certificat amb el vistiplau del President, 

emès amb anterioritat a l’aprovació de l’acta, en Castelló de la Plana el tretze de novembre de dos 

mil dinou. 

V.º B.º 

El president,     La secretària, 

 

 

 

Sebastián Pla Colomina.           Blanca Vicente Ninot. 

 




