JUAN RECASENS OLIVER
(PSIB-PSOE)
Cinquè tinent de batle delegat de Serveis Generals i infraestructures
Regidor delegat de la zona de Son Caliu

Va néixer l'1 de març de 1977. És coordinador de projectes educatius en
l'àmbit de l'educació no formal.
Ha estat director general de Participació Ciutadana i Joventut durant la
legislatura 2015-2018. Del 6 de juliol de 2015 al 9 de març de 2018 va ocupar
el càrrec de Responsable de Medi Ambient i Benestar Animal de l'Ajuntament
de Calvià.
Va ser regidor de l'Ajuntament de Calvià pel PSIB-PSOE del 2007 al 2015, i
coordinador municipal de la Federació Socialista de Mallorca de 2014 a 2015.
Va obtenir el títol de Batxillerat i COU a l'IES Calvià (Santa Ponça) l'any 1995 i
va superar les PAU de la UIB el 1996. Té formació especialitzada en
desenvolupament de productes multimèdia (Femxa, 2014) i Community
Management (UNED, 2013-2014). És director de temps lliure i informador
juvenil. S'ha format com a mediador en prevenció de drogues, assetjament
escolar, dinamització de serveis comunitaris i dinamització sociocultural de
joves.
Ha realitzat el Curs Universitari de Tècnic en Educació Ambiental, a la
Universitat Camilo José Cela, i el Curs Universitari en Ecoturisme, a la
Universitat Antonio de Nebrija. Té la titulación d'expert en Desenvolupament
del Turisme i el Màrqueting Turístic expedida per Euroinnova Business School i
Avalada per l'Escola Superior de Qualificacions Professionals.
A l'empresa Lúdic va treballar com a coordinador i formador d'activitats
juvenils del 2013 al 2015. Des de l'any 2006 al 2013 va dur a terme diversos
treballs de camp (estudis sobre l'ús recreatiu de drogues, driveclear,etc.). Va
ser coordinador en Centres Municipals Infanto-Juvenils de Palma del 2005 al
2007 i del 2010 al 2011. Ha treballat com a tècnic especialista en dinamització
sociocultural a l'Ajuntament de Palma, i com a tècnic de joventut a
l'Ajuntament de Calvià. Entre els anys 1999 i 2002 va participar en diferents
projectes en el marc del programa Youth i Coastwatch, de temàtica
relacionada amb l'esport, oci, cultura, voluntariat i participació dels joves, i de
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vigilància mediambiental i del litoral. L'any 2008 va coordinar un projecte
europeu cultural a Polònia i el 2009 un projecte mediambiental a Bòsnia.
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