Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l’òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Albert Turull i Rubinat

Cervera (Segarra), 16/03/1963

Càrrec actual

Director dels Serveis Territorials a Lleida
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de Cultura

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

1986. Llicenciat en filologia catalana (Universitat de Barcelona)
2001. Doctor en filologia catalana (Universitat de Lleida)
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

1985-1986. Secretari executiu de la delegació territorial de Lleida del II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana
1986-1987. Tècnic de normalització lingüística a l’Institut Català de la Salut (Àrea de Lleida)
1987-1989. Professor agregat de batxillerat (llengua i literatura catalanes)
1989-1991. Coordinador de normalització lingüística a l’ensenyament secundari del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (SEDEC, demarcació de Lleida)
1991-2021. Professor de filologia catalana a la Universitat de Lleida (UdL)
Informació addicional
Altra informació rellevant

1989-1998. Membre de la junta directiva de la delegació de Lleida d’Òmnium Cultural
1992-1998. Director del Servei de Llengua i Terminologia de la UdL
1997-2019. Membre de la junta directiva de la Societat d’Onomàstica
2006-2007. Delegat del rectorat de la UdL per al Servei de Biblioteca i Documentació
2007-2009. Director del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL
2009-2011. Director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Fundació Pública de la Diputació de Lleida
2010-2013. Vicepresident de la Societat d’Onomàstica
2011-2015. President de l’associació cultural Fòrum L’Espitllera (Segarra)
2012-2013. Membre del Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana
2013-2016. Secretari general de la Societat d’Onomàstica
2017-...
Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Filològica)
Localitat i data

Lleida, 13.09.2021
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

Signatura

RI037R0136

Signat digitalment
per Albert Turull
Albert Turull
Rubinat - DNI
Rubinat - DNI
40883849S (TCAT)
40883849S (TCAT)
Data: 2021.09.13
21:58:32 +02'00'

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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