PRESIDENT:

Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny i 5è. Tinent de Batle de Mobilitat Sostenible.
Va néixer al barri de Santa Catalina de Palma el 14 de novembre de 1981.
Llicenciat en Pedagogia i diplomat en Pedagogia Social per la Universitat de les Illes
Balears.
L'any 2011 va ser alumne col·laborador del Programa de Competència Familiar,
organitzat pel Grup GIFES (UIB).
Va començar a treballar als 18 anys, sempre intentant compaginar la feina amb els
estudis. Va fer de monitor de temps lliure, va fer feina a una empresa de manteniment,
va
fer
d'administratiu,
de
xofer
i
d'enquestador
per
a
l'ANECA.
Va tenir diferents responsabilitats al Parlament de les Illes Balears i al Consell de
Mallorca.
A la passada legislatura, del 2015 al 2019, va ser director general de Consum del
Govern de les Illes Balears.
CONSELLERS:

Sr. Ramon Vicenç Perpinyà Font i 6è. Tinent e Batle de Medi Ambient i Benestar Animal
i Vicepresident de l’SMAP.
Va néixer a Palma el 1962. Està casat i té dos fills.
És enginyer superior de telecomunicació per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de
Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de Barcelona.
És enginyer sènior i ha treballat tant en projectes a Espanya com a l'estranger en
l'àmbit privat, a empreses com Sampol, Grupo Telefónica-Movistar o DISEL.
És professor de secundària en excedència.
La lectura i la robòtica són les seves majors aficions.

Sr. Llorenç Carrió Crespí, Regidor de l’Àrea d’Educació i Política Lingüística i President
del Districte Nord.
Va néixer a Sant Jordi el 29 de febrer de 1980.
És llicenciat en Història per la UIB i postgrau en Resolució de Conflictes per la UOC.
Ha desenvolupat la seva carrera professional com a professor i investigador. És
funcionari de carrera des de l'any 2010.
Ha format part de l'Assemblea de Docents. És el secretari de l'agrupació de MÉS a
Sant Jordi (Palma).

Durant la legislatura 2015-2019 ha estat regidor dels districtes Centre, Platja de Palma
i Pla de Sant Jordi i regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política
Lingüística de l'Ajuntament de Palma.

Sr. Rodrigo Andrés Romero, Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i
President del Districte Platja de Palma i Pla de Sant Jordi.
Sra. Lydia Pérez Martínez, representant del PP.
Va néixer a Gobernador (Granada) el 1969.
Casada, mare de tres fills i resident a Palma.
Programa avançat de Direcció General IE Business School Executive Education,
llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, diplomada en Ciències
Empresarials i amb certificat C de català.
Va ser regidora de l'Ajuntament de sa Pobla (2007-2015), tinenta de batle d'Economia,
Hisenda i Urbanisme de l'Ajuntament de sa Pobla (2011-2015), gerent de la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel (2013-2015) de la Conselleria de Família i Serveis
Socials del Govern de les Illes Balears i empresària en el camp de l'enginyeria civil.
Actualment és project manager a Alcudiamar, empresa concessionària de l'Autoritat
Portuària de les Balears que gestiona el port esportiu del Port d'Alcúdia (des d'abril de
2016).

Sr. Alejandro Escriche Cots, representant de Ciutadans.
Va néixer a Palma el 1977.
Funcionari de carrera de l'administració de la CAIB des de l'any 2005, destinat al
Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència. Estudis de Dret
per la UIB i per la UNED.
Separat i pare d'una filla.
Autor de dues novel·les.

Sr. Sergio Rodríguez Farré, representant de Vox.
Va néixer a Palma el 14 d'octubre de 1965.
Pare de tres fills.
Llicenciat en Geografia i Història. En possessió del CAP.
Ha desenvolupat la seva carrera professional en banca, sector immobiliari i comerç.
Les seves aficions són la vela, la natació, la lectura, el cine i els wargames.

