Perffil i trajectòria profe
essional de
el/de la re
esponsable de l’òrgaan1
Dade
es d’identifficació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Jordi Bover Salvadó

Barcelona
a, 04/05/19668

Càrrecc actual

Direcctor
Departtament, organissme o ens públic
c d’adscripció

Centre de Termin
nologia TER
RMCAT
Perfiil professio
onal
Titulacció i formació accadèmica relleva
ant (per ordre ccronològic, de més
m antiga a més
s nova)

Certifficat de cone
eixements superiors
s
de llengua cata
alana. Nivell D
Junta
a Permanent de Català, setembre 1 990
nciatura en filologia
f
cata
alana
Llicen
Unive
ersitat de Ba
arcelona, jun
ny 1991
acitació per a la correccció de textoss orals i escrrits. Nivell K
Certifficat de capa
Junta
a Permanent de Català, juny 1992
ectòria profe
essional
Traje
Experiència professio
onal (per ordre cronològic,
c
de m
més antiga a mé
és nova)

Des d
de l’any 199
93 fins al 200
01: terminòleeg del TERM
MCAT espec
cialitzat en nneologia i no
ormalització..
e els anys 19
993 i 2005: corrector
c
dee les proves per a obtenir el certificaat de capacittació per a la
a
Entre
corre
ecció de texttos orals i esscrits en cataalà (nivell K), atorgat pe
er la Junta P
Permanent de Català.
de l’any 199
94 fins al 200
01: secretarri del Consell Supervisorr del TERMC
CAT.
Des d
de l’any 200
01 fins a l’abril de 2013: cap de l’Àre
ea de Projec
ctes Terminoològics del TERMCAT.
T
Des d
de l’abril de 2013 fins a l’actualitat: director del Centre de Terminologia
T
a TERMCAT
T.
Des d

cional
Inforrmació addic
Altra in
nformació rellevvant

-

Diversess comunicacions i articlees de termino
ologia public
cats.
Coordina
ació de nombrosos dicciionaris i vocabularis elaborats des ddel Centre de Terminolo
ogia
TERMCA
AT.

Localittat i data

Barce
elona, 12.05.22016
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

Signatura

RI037R0136

CPISR-1
Jordi Bover
Salvadó
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ou=Vegeu https://www.catcert.cat/
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givenName=Jordi,
serialNumber=46560982N,
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1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.
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