MARCOS PECOS QUINTANS
(PSIB-PSOE)
Segon tinent de batle delegat de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics
Regidor delegat de les zones de El Toro i Urbanització Galatzó

Va néixer a Palma el 28 de novembre de 1980. És Cap de Vendes en el Sector
Assegurances.
Ha estat tinent de batle delegat d’Urbanisme, Economia i Comerç, i regidor delegat
de la zona del Toro durant la legislatura 2015-2019.
Com a tinent de batle ha estat responsable dels serveis de: Urbanisme (plans
urbanístics, gestió urbanística, ordenació del territori, patrimoni històric), Llicències
d’Obres, Agenda Local 21, Món Rural, Medi Natural i Urbà (serveis ambientals,
control de plagues), Canera municipal, Comerç (promoció i gestió del comerç).
Del 2 de juliol de 2015 al 22 de febrer de 2018 va ser director general d'Esports i
Esdeveniments Esportius. Va cessar en el seu càrrec en ser nomenat, el dia 22 de
febrer de 2018, regidor de l'Ajuntament de Calvià.
Va obtenir el seu títol de Batxillerat LOGSE i va cursar fins a tercer d'Econòmiques
a la UIB.
Ha realitzat formació complementària en atenció al client i tècniques de venda
(CAEB, 2003) i el curs d'Excel avançat (UNED, 2009). En empresa del sector
assegurances s'ha format en tècniques de gestió comercial, venda consultiva,
negociació, comunicació, motivació, lideratge i gestió d'equips.
En la seva trajectòria professional va ser Corporate Sales Manager a Sanitas
d'Assegurances SA (juliol 2014 - Juliol 2015), cap de vendes en Sanitas
Assegurances, SA (2011-2014) i Director d'Organització Comercial a Cahispa
Assegurances, SA el 2010. En tots aquests casos va ser responsable de la selecció,
formació i tutelatge d'agents i responsable d'equips comercials. De 2006 a 2011 va
ser executiu de vendes a Pimes a Sanitas Assegurances, SA.
Aficionat a l'esport en general, practica pàdel, futbol, running i activitats esportives
col·lectives. Li agrada la lectura, viatjar i el cinema.
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