RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER
LA QUAL ES FA PÚBLICA LA RELACIÓ DE PROJECTES GUANYADORS DEL CONCURS UNIVERSITARI
D'EMPRENEDORIA INCLUSIVA “POSA EN MARXA LA TEUA IDEA” DE L'AULA D'EMPRENEDORIA “PER
TALENT EMPRÉN” DE LA FUNDACIÓN ONCE, L'ASSOCIACIÓ INSERTA EMPLEO I LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
El Vicerectorat d'Innovació i Transferència, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució de 20 de maig de
2022 de la rectora de la Universitat de València (DOGV del 30 de maig de 2022) per la qual es deleguen determinades
competències en els Vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d'aquesta Universitat,

RESOL
Primer
D'acord amb el que estableix l'apartat 3.3.4 de la convocatòria, vista l'exposició pública dels projectes d'emprenedoria
inclusiva i avaluats tant el diari d'innovació com les exposicions, a proposta de la Comissió d'Avaluació, es fa pública
la relació de projectes guanyadors de la final del concurs amb les seues puntuacions.
PROJECTE

NOMS I COGNMOS DELS MEMBRES

PUNTS

ARTE SANA

Sandra Yelo Sánchez

82

BIOCONSUMIDORES

Javier García José

75

RURALNEX

Alejandro Víctor Briso de Montiano / Mario de Benito Mercado / Jorge González Andrés
/ Teodoro d’Agostino García

73

Segon
D'acord amb l'apartat 4 de la convocatòria, es relacionen a continuació la resta d'equips ordenats en ordre descendent
per la puntuació obtinguda.
PROJECTE

NOMS I COGNMOS DELS MEMBRES

PUNTS

TUTB

Lucia García Crespo / Guillermo Tronch Bollaín / Violeta Artés Díez

70

En cas que es produïsca alguna renúncia al premi per part dels equips guanyadors, o s'incomplisca alguna de les
obligacions de l'apartat 5 de la convocatòria, es procedirà al nomenament com a guanyador al següent equip per ordre
de puntuació.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el
termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la
Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptabilitzats des de l'endemà de la seua publicació.

Rosa María Donat Beneito
Vicerectora d’Innovació i Transferència
Universitat de València
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