
             
  

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL 

DE LA TRANSPARÈNCIA 

 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment 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 veracitat del contingut 

d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.  

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom Lloc i data de naixement 

Jordi Bover Salvadó Barcelona, 4 de maig de 1968 

Càrrec actual  

Director 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Centre de Terminologia TERMCAT 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

Màster en Direcció Pública 
Universitat Oberta de Catalunya - Escola d’Administració Pública de Catalunya, maig 2019 
 
Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits. Nivell K  
Junta Permanent de Català, juny 1992 
 
Llicenciatura en filologia catalana  
Universitat de Barcelona, juny 1991 
 
Certificat de coneixements superiors de llengua catalana. Nivell D 
Junta Permanent de Català, setembre 1990 
 
 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

Des de l’abril de 2013 fins a l’actualitat: director del Centre de Terminologia TERMCAT. 
 
Des de l’any 2001 fins a l’abril de 2013: cap de l'Àrea de Projectes Terminològics del 
TERMCAT. 
 
Des de l'any 1994 fins al 2001: secretari del Consell Supervisor del TERMCAT. 
 
Des de l’any 1993 fins al 2001: terminòleg del TERMCAT especialitzat en neologia i 
normalització. 
 



             
  

 

Entre els anys 1993 i 2005:  corrector de les proves per a obtenir el certificat de capacitació 
per a la correcció de textos orals i escrits en català (nivell K), atorgat per la Junta Permanent 
de Català. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

 Diversos comunicacions i articles de terminologia publicats. 

 Coordinació  de  nombrosos diccionaris i vocabularis elaborats des del Centre de 
Terminologia TERMCAT. 
 

Data actualització 

22 d’abril de 2021 

Signatura 
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