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La «Candidatura per l’UJI» està formada per 
un grup de persones compromeses amb l’UJI 
que volem donar un nou impuls a la nostra 
universitat. Hem intentat incorporar gent de 
tots els àmbits i combinar experiència amb 
joventut. La nostra candidatura vol reflectir la 
necessitat que tenim de conviure amb la 
pluralitat i la diversitat per anar avançant dins i 
fora del campus. 

La candidatura al Claustre del PDI Funcionari 
està formada per un total de 71 Titulars (52% 
dones i 48% homes) i 71 Suplents. Pel que fa 
al llistat del PDI Contractat (resta de PDI) està 
format per 14 Titulars (50% dones i 50% 
homes) i 21 Suplents. Finalment, tanca la 
Candidatura per l'UJI el llistat de Becaris, amb 
1 Titular i 3 Suplents. 
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Ximo Gual Arnau 
VICERECTOR D'ORDENACIÓ 
ACADÈMICA I PROFESSORAT 

Catedràtic de Geometria i Topologia en el Departament de 
Matemàtiques de la Universitat Jaume I de Castelló. Forma 
part del grup d’investigació en Anàlisi d’Imatge Mèdica i 
Estereologia i de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies 
de la Imatge (INIT).   Ha sigut investigador en diferents 
projectes de recerca i contractes amb empreses. Pel que fa a 
la gestió universitària, ha estat vicedirector (2006-2010) i 
director (2010-2018) de l’Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals (ESTCE). 

Eva Alcón Soler 
RECTORA 

Catedràtica de Filologia Anglesa en el Departament d’Estudis 
Anglesos de la Universitat Jaume I. Directora del grup 
d’investigació LAELA (Applied Linguistics to the Teaching of 
the English Language). Ha realitzat diverses estades docents i 
d’investigació, dirigit diferents projectes de recerca i tesis 
doctorals, i publicat en nombroses editorials i revistes 
internacionals. Pel que fa a la gestió universitària, ha estat 
directora de titulació, Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Estudiants, Vicerectora de Relacions Internacionals, 
col·laboradora de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria, així com avaluadora de l’ANEP, l’AVAP i ANECA.
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Isabel García Izquierdo 
VICERECTORA D’ESTUDIS I DOCÈNCIA 

Catedràtica de Lingüística aplicada a la Traducció al 
Departament de Traducció i Comunicació i Directora del grup 
d'investigació GENTT (Gèneres textuals per a la traducció), 
que investiga en la millora de la comunicació especialitzada 
multilingüe. Ha impartit nombrosos cursos, seminaris i 
conferències a universitats nacionals i estrangeres i ha 
publicat més de 60 treballs nacionals i internacionals. Té una 
extensa trajectòria en gestió universitària i en l’actualitat és 
Vicerectora d’Estudis.

Jesús Lancis Sáez 
VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA 

Catedràtic d’Òptica en el Departament de Física de la 
Universitat Jaume I. La seua labor investigadora està 
centrada en el camp de la fotònica. Investigador del Grup de 
Recerca en Òptica, és coautor de més de 150 articles 
científics en revistes internacionals, i ha dirigit nombrosos 
projectes d’investigació́ finançats per organismes públics. Pel 
que fa a la gestió́ universitària, ha estat Director de 
Departament, membre del Claustre i va liderar el projecte de 
creació de l’Escola de Doctorat, de la qual va ser director. En 
l’actualitat és vicerector d’Investigació i Doctorat. 

Inmaculada Rodríguez Moya 
VICERECTORA D’ESTUDIANTAT I 
COMPROMÍS SOCIAL 

Professora Titular d’Universitat en l’àrea d’Història de l’Art. 
Des de la seua incorporació a la universitat com a FPU en 
1999 ha participat en la gestió universitària i en l’actualitat és 
Directora del Departament d’Història, Geografia i Art. La 
seua experiència investigadora es resumeix en vuitanta 
publicacions, en la direcció de projectes i en estades de 
recerca internacionals al voltant de la Iconografia del Poder. 



0 40

Candidatura
per l’UJI 

Joan Antoni Martín Montaner 
VICERECTOR D’INTERNACIONALITZACIÓ 
I COOPERACIÓ

Carmen Lázaro Guillamón 
VICERECTORA DE CULTURA I 
RELACIONS INSTITUCIONALS 

Professora Titular de Dret Romà en el Departament de Dret 
Públic. La seua línia de recerca fonamental és l’anàlisi 
històrico-crítica de les institucions jurídiques romanes, de la 
tradició romanística i dels fonaments del Dret actual. Pel que 
fa a la gestió universitària, ha estat membre de la Junta de 
Facultat i del Claustre en diverses legislatures i, des de 2007, 
és directora acadèmica de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS). 

Professor Titular d’Universitat en el Departament d’Economia. 
Ha desenvolupat la seua recerca en el camp de l’economia 
internacional, més específicament en l’estudi dels 
determinants dels fluxos comercials i de l’impacte de les 
migracions sobre el comerç i les inversions internacionals. Ha 
publicat en diferents revistes d’àmbit nacional i internacional. 
Pel que fa a la gestió universitària ha estat director de 
l’Institut d’Economia Internacional de l’UJI i vicedegà del 
Grau d’Economia.

Pilar Safont Jordà 
VICERECTORA DE PROMOCIÓ 
LINGÜÍSTICA I IGUALTAT 

Professora Titular d’Universitat en el Departament d’Estudis 
Anglesos. Membre del grup de recerca LAELA des de 1999. 
La seua investigació se centra  en el desenvolupament 
pragmàtic d'aprenents d’anglès com a tercera llengua, com 
també en els factors que influeixen en el desenvolupament 
multilingüe. És vicepresidenta de l'Associació Internacional 
de Multilinguisme (IAM). Ha estat secretària de Departament, 
membre del claustre, directora del programa de doctorat 
interuniversitari i coordinadora del Màster MELACOM. 
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Rafael Mayo Gual 
VICERECTOR DE CAMPUS I VIDA 
SALUDABLE 

Professor Titular en l'àrea d’Arquitectura i Tecnologia dels 
Computadors. Forma part del grup de recerca HPC&A (High 
Performance Computing and Architectures) de l'UJI. Ha 
format parte de nombrosos projectes de recerca i contractes 
de transferència de coneixement tecnològic. Ha impartit 
assignatures en totes les titulacions d'informàtica. Quant al 
vessant de gestió universitària, ha realitzat entre altres les 
tasques de secretari de la Unitat Predepartamental 
d'Informàtica, vicedirector i director de l'ESTCE. 

Modesto Fabra Valls 
VICERECTOR DE PLANIFICACIÓ, 
COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ 

Professor Titular de Dret Financer i Tributari. Va ser secretari 
general i vicerector d'Assumptes Econòmics i Serveis en 
xarxa de l’UJI. També ha sigut director del Projecte per a 
l'impuls de l'administració electrònica. Autor de diverses 
publicacions en matèries relatives als procediments tributaris 
i la fiscalitat empresarial. La seua activitat docent es 
distribueix en diverses titulacions tant jurídiques com a 
econòmiques i en màsters oficials de l’UJI. També ha 
participat com a professor extern en diversos màsters i 
programes de doctorat d'altres universitats. 

Cristina Pauner Chulvi 
SECRETÀRIA GENERAL 

Professora Titular de Dret Constitucional en el Departament 
de Dret Públic de la Universitat Jaume I. La seua investigació 
i producció científica se centra en l'estudi de les llibertats 
d'expressió i informació, privacitat i protecció de dades. Ha 
dirigit i participat en projectes d'I+D europeus i nacionals 
sobre aquestes matèries. Pel que fa a la gestió universitària, 
va ser degana de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques (FCJE) de la Universitat Jaume I. 
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