
 

 

 

Ferran Falcó Isern 
 

Professional dedicat a funcions directives i de 
representació institucional a l’administració pública 

en els àmbits locals, provincial i català. 

 

EXPERIENCIA PROFESSIONAL 

  
Generalitat de Catalunya. Secretari General del Departament de Territori i Sostenibilitat 

2015 –  
 

A sota de la secretaria general, el conjunt dels serveis administratius, jurídics i pressupostaris del Departament. 
Responsable de vetllar per l’aplicació i seguiment dels Acords de Govern. Responsable de servir els recursos del conjunt 
de secretaries i direccions generals que s’hi vinculen.  

 
Parlament de Catalunya. Diputat del Parlament de Catalunya 
2011 – 2015 
 

He estat ponent en diferents iniciatives legislatives, entre les quals es poden destacar la de la creació d’un cànon a les 
operadores de telefonia mòbil per al finançament de la indústria audiovisual de Catalunya, i la creació d’un impost per 
als grans tenidors d’habitatges que estiguessin buits per un període superior als dos anys. També he estat portaveu a 
la comissió parlamentària que va analitzar la desaparició de les caixes d’estalvis catalanes i la seva conversió en bancs.  

He presidit els treballs de la Comissió de Benestar Social, amb especial dedicació al debat sobre la creació d’una Renda 
Garantida de Ciutadania, i he estat membre de les comissions de treball d’Interior i d’Economia.  
 
Generalitat de Catalunya Directiu de la Generalitat de Catalunya 

1999 – 2003 
 

He exercit funcions directives com a cap del gabinet de la Conselleria o Departament de Medi Ambient, així, com al 
Departament d’Obres Públiques. Entre 2001 i 2003 he presidit l’empresa pública d’habitatge de Catalunya, que gestiona 

el parc d’habitatge i la rehabilitació i millora dels barris on és present. He impulsat plans d’accés al lloguer i d’inserció 
laboral de persones en exclusió. 
  
Ajuntament de Badalona. Directiu Regidor 
1996 – 2015 
 
En diverses etapes de la meva trajectòria he treballat per a la ciutat de Badalona, de 216.000 habitants, d’acord amb 

altres líders i forces polítiques de la ciutat. Entre altres responsabilitats, he estat director adjunt del gabinet de l’Alcaldia,  
etapa el la que es pot destacar la generació negociada d’una nova Relació de Llocs de Treball, i la proposta de 
descentralització administrativa en districtes. També he estat Primer Tinent d’Alcalde del municipi per un període de 
quatre anys (2007-2011), en el qual vaig dirigir la policia local i vaig impulsar una renovació tecnològica pionera en 
l’administració local de dimensió semblant, en incorporar el sistema SAP en els serveis tributaris locals. En el mateix 

àmbit, vaig liderar el desplegament de més de 20 quilòmetres de fibra òptica connectant diverses seus de l’administració. 
Així mateix, he liderat negociacions entre administracions i amb particulars, i he impulsat, entre altres, una ordenança 

de convivència i civisme en l’ús de l’espai públic, i la cessió de patrimoni municipal a tercers per a activitats socials. 
També, en els barris de més complexitat, he estat al capdavant d’un consorci públic que va aconseguir una forta 
implicació de recursos privats per a programes socials.  
Com a diputat provincial, he format part de les àrees de promoció econòmica i d’espais naturals. 
 
Diputació de Barcelona. Diputat provincial 

1996  – 2015 
 
Membre de les àrees de promoció econòmica i d’espais naturals. 
 

 

 
 
 



 

FORMACIÓ ACADEMICA 

 

• Llicenciat en Geografia i Història – Universitat de Barcelona 
• Mestratge en Noves Tecnologies i Comunicació Digital – Universitat Abat Oliva – CEU 
• Diplomat en funció gerencial a l’administració pública – ESADE 
• Diplomat en Direcció Estratègica de la Comunicació – ESADE 
• Postgrau en Gestió de la Comunicació Política i Electoral – Universitat Autònoma de Barcelona 
• Postgrau en Anàlisi de Viabilitat d’Operacions Immobiliàries – Col·legi Oficial d’Aparelladors i 

Arquitectes de Barcelona 

• Curs de Direcció i Gestió de Fundacions i altres entitats no lucratives – Col·legi d’Economistes de 
Barcelona 

 

IDIOMES 

 

Català – Certificat C1 
Castellà 
Anglès – Certificat B1 


