
            

RESOLUCIÓ de 2 d’ octubre de 2014 de convocatòria de la primera edició del concurs 5U-

CV STARTUP patrocinat per la Generalitat Valenciana i les 5 Universitats Públiques 

Valencianes en el marc del programa Campus Emprenedor Innovador de la Subdirecció 

General de Promoció d’Emprenedors de la Conselleria d’Economia Industria, Turisme i 

Ocupació.  

 

La finalitat d'aquesta convocatòria és recolzar i potenciar l’esperit emprenedor a l’àmbit universitari 

de la Comunitat Valenciana, contribuir al desenvolupament i a la consolidació d’empreses creades 

en el sistema universitari valencià i impulsar i enfortir les relacions Universitat Empresa. 

 

Aquest Rectorat 

 

RESOL: 

 

Primer. Convocar un concurs para a l'adjudicació com a màxim de TRES premis de la categoria de 

STARTUP i com a màxim de UN premi de la categoria STARTUP JUNIOR  

 

Aquestes beques estan condicionades a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el 

corresponent exercici, el qual es consignarà al corresponent centre de despesa. L’import global que 

es destinarà a aquestes ajudes és de 4250 €. 

Segon. Publicar les bases d'esta convocatòria així com donar difusió de les mateixes i que figuren 

en l'annex 1.  

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant el Rectorat de la 

Universitat Jaume I, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, de 

conformitat amb els articles 114 a 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i un recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, 

comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 

14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Tot això, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que s’estime oportú. 

 

El rector, i per delegació de firma (Resolució de 17-06-14), 

La vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, 

 

 

 

 

 

 

Castelló de la Plana. 2 de octubre del 2014.  

 

 

 

 

 


