Marta Vidal Crespo
Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears de 2015 ençà.

Es va llicenciar en dret en la Universitat de Barcelona l’any 2000, i amb posterioritat
ha obtingut, en l’Institut de Dret Local de la Universitat Autònoma de Madrid, els títols
d’experta universitària en dret local, de màster en dret urbanístic i immobiliari, i de
màster en dret i Administració local.
També ha rebut formació específica en matèria de protecció de dades a les
administracions públiques, recursos administratius, control de legalitat urbanística i
del medi ambient, funció pública local a les Illes Balears, contractació pública,
nòmines i assegurances socials dels empleats públics, expropiació forçosa, i
negociació col·lectiva en les institucions públiques en els seus aspectes pràctics i les
seves estratègies de millora.
Va començar la seva trajectòria professional com a procuradora dels tribunals, i des
de l’any 2006 fins a l’actualitat ha centrat la seva carrera exclusivament en el dret
administratiu.
Durant set anys, ha prestat serveis jurídics com a personal estatutari de les
administracions públiques de les Illes Balears: en el Govern de les Illes Balears, en
el Consell Insular de Menorca i en l’Ajuntament d’Alaior. En el Govern de les Illes
Balears, va prestar serveis d’assessorament jurídic en la Conselleria de Treball, en
el desenvolupament d’un programa adreçat a persones en situació de dependència.
En el Consell Insular de Menorca, treballà en el Departament de Carreteres.
Finalment, ocupà una plaça de tècnic superior en l’Ajuntament d’Alaior, durant sis
anys, com a responsable del Departament de Contractació Pública, Patrimoni i
Concessions, i del de Personal i Negociació Col·lectiva, a més amb tasques relatives
a altres àrees de l’Ajuntament, com ara Organització i Funcionament, Expedients
Sancionadors, Expropiacions, i Urbanisme.
Amb la corresponent declaració de compatibilitat pel Ple de l’Ajuntament d’Alaior,
l’any 2011 es va incorporar al Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, i es mantingué
en l’exercici professional des d’aquesta data, excepte en el termini en què va passar
a la situació de no exercent per incompatibilitat per a l’ocupació de càrrecs públics.
Ha estat consellera d’Urbanisme i d’Ordenació del Territori del Consell Insular de
Menorca, i presidenta del Consorci per a la Protecció de la Legalitat del Sòl Rústic
de l’illa de Menorca. Així mateix, ha estat presidenta de la Comissió Insular
d’Urbanisme, vocal de Ports de les Illes Balears, membre de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears i vocal de GESTUR (Gestió Urbanística de les Illes
Balears).

Finalitzada la situació d’incompatibilitat per a l’exercici de càrrecs públics, continuà
com a advocada en exercici, en l’àmbit del dret administratiu, com a consultora
d’administracions públiques, i per a particulars en les seves relacions amb les
administracions públiques també en l’àmbit del dret administratiu, contenciós
administratiu, i ocasionalment del dret civil.
En relació amb la docència, ha impartit cursos específics de dret administratiu per a
l’Escola Balear d’Administració Pública i per a la CAEB.
També ha participat com a ponent en diverses taules rodones —entre d’altres, sobre
Camins Naturals, en el Ministeri d’Agricultura— i en un curs de formació per a
magistrats organitzat pel Consell General del Poder judicial.

