
 

 
RESOLUCIÓ DE 16 DE JUNY DE 2022 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 PER A IMPLEMENTAR SOLUCIONS URBANES SOSTENIBLES PER A LES 
CIUTATS DEL FUTUR “FORD FUND SMART MOBILITY CHALLENGE” EN COL·LABORACIÓ AMB FORD FUND 
2022. 
 

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució de 4 d'abril de 2022 
del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de l'11 d'abril de 2022) pel qual s'aprova la delegació de funcions 
en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta universitat. 

RESOL: 
Primer 

D’acord amb el que estableix l'apartat 3.3.4.a de la convocatòria, vista l'exposició pública dels projectes de mobilitat 
sostenible i avaluats tant els prototips 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 NOM I COGNOM DELS MEMBRES PUNTS 

ATRIAMOVE Miguel Angel Romero Valero / Dario Martínez Iglesias 78 

UNIMOVE Laura Barber Fernández / Rocío Delgado Estrade / 
Laura Iranzo Nuévalos / Carla Soler González 77 

TAXIme too Lucia García Crespo / Guillermo Tronch Bollaín 70 

Segon 

D'entre els tres equips guanyadors, segons l'apartat 3.3.4.b de la convocatòria, s'estableix un premi addicional de 
7.500 € al projecte ATRIAMOVE per tenir la màxima puntuació.  

Tercer 

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 NOM I COGNOM DELS MEMBRES PUNTS 

STOP TRASH Nicholas William Bramwell Hyde / Pierre Ferreira Do Prado / Claudia Bahilo Alpuente 68 

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. 

Quart 

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 en 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. 
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