
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades 

de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari  implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte 

/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport 

paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se 

a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada. 

 

JOAN ANTON FONT                                                         

                                                                                                                                                                                                        

    FORMACIÓ ACADÈMICALLICENCIAT EN DRET l'any 1987 per la Universitat Central de Barcelona. 

- L'any 1995, obtinc el títol de MAGISTER EN GESTIO I  DRET LOCAL,  Títol expedit per la UNIVERSITAT AUTONOMA  DE  BARCELONA, després  de superar el Mestratge amb el 
mateix  nom  desenvolupat durant el bienni 1993-1995, organitzat per aquella, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Diputació de Tarragona. 

- Diplomat en Direcció Pública Local per part de l’INAP (any 2009). 
- Doctorat en Dret per la  Universitat Autònoma de Barcelona. Desembre 2018 

 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

- L’any 1988 aprovo les oposicions per accedir als cossos de funcionaris  d’administració  local amb  habilitació  de  Caràcter Nacional, subescala Secretaria-Intervenció 
- A principis de l’any 1988, començo a exercir com  advocat amb despatx professional a Ripoll, a on hi estic fins a finals de l’any 1991. 
- El  mes  de juny de l’any 1989, prenc  possessió  del  meu primer  destí com a Secretari-Interventor al municipi de  Camprodon, al Ripollès, a on exerceixo fins a finals de l’any 1991. 
- El gener de l’any 1992, prenc possessió del meu nou  destí com  a Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Montblanc. 
- A partir de l’any 1992 exerceixo com advocat amb  despatx professional a Montblanc. 
- Mitjançant resolució del Secretari d’estat per a l’Administració Pública de 16 de febrer de 1999, i després de superar l’oportú procés selectiu, vaig accedir a la Categoria d’Entrada de 

la Subescala de Secretaria. 
- Des del dia 16 de setembre de 2002, al dia 31 de juliol de 2006, he exercit com a Secretari de l’Ajuntament de Valls. 
- Vaig superar el procés selectiu per a l’accés a la categoria superior de la Subescala de Secretaria, convocada per Ordre de la Secretaria d’Organització Territorial de l’Estat de 13 de 

maig de 2002.  
- Des del mes d’octubre de l’any 2005 al mes d’octubre de 2007, he exercit com a Secretari del Consell Comarcal de l’Alt Camp, en virtut de resolució del Director General d’Administració 

Local de 22 de juny de 2005, i en règim d’acumulació. 
- Des del dia 12 de setembre de 2006 fins el 28 de febrer de 2009, ocupo el lloc de treball d’Oficial Major de ’Ajuntament de Tarragona 
- Des del dia 1 de març de 2009 ocupo el lloc de treball de Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona. 

 
3.- EXPERIÈNCIA DOCENT 

- Des de l’any 1997 estic col·laborant activament com a professor amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, bàsicament relacionada amb contractació, urbanisme i 
procediment administratiu. 

- A més he fet de professor en diferents cursos organitzats per la Diputació de Tarragona, alguns d’ells amb col·laboració amb l’ACM, també relacionats amb contractació, urbanisme i 
procediment administratiu. 

- Des del curs 2004/05 fins a l’actualitat he exercit com a professor associat de la Universitat Rovira i Virgili, com a professor d’un pràcticum 1 de Medi Ambient,  sobre procediment 
Contenciós Administratiu, i des del curs  2005/06 fins ara, com a professor de règim jurídic de l’ordenació del territori i dret urbanístic. Com a professor associat també he participat 
en comissions avaluadores. 

- Estic col·laborant com a professor en el Mestratge en gestió i Dret Local que s’està realitzant  a Tarragona, bàsicament en contractació i urbanisme 
- Estic col·laborant amb d’altres activitats formatives amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
- També he participat activitat amb nombroses meses rodones, debats i jornades com a ponent, i com a oient. 


