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Amics i amigues,

La voluntat dels taujans i taujanes, lliure i democràticament expressada a les urnes el passat 22 de maig, va decidir mantenir i refermar 
la confiança cap a la meva persona, com a Batle de Santa Eugènia. 
 A dia d’avui, el bagatge que em dona l’experiència d’aquests 4 anys a la batlia, em fan afrontar aquesta legislatura amb la mateix 
força, il·lusió i compromís que fa 4 anys però sense aquella preocupació que m’envaïa al principi de temor a lo desconegut. Avui afront 
el compromís de continuar amb el projecte iniciat al 2007, amb l’avantatge de l’experiència i la responsabilitat personal d’intentar estar, 
en cada moment, a l’alçada de les circumstàncies. 
 Durant aquests 4 anys s’han posat les bases d’un model gestió municipal que intenta ser eficient i eficaç i que ha millorat l’atenció 
dels taujans i la capacitat de resposta de l’Ajuntament. Durant els darrers 4 anys he exercit el càrrec de Batle en règim de dedicació 
exclusiva, gràcies a la subvenció del Govern de les Illes Balears que es fa càrrec del 100%  de la nòmina del Batle. 
 A l’inici de la legislatura passada vaig prendre la decisió personal d’exercir el càrrec de batlle amb règim de dedicació exclusiva. 
Aquesta decisió era realment una necessitat si teníem en compte la manca d’experiència en la gestió interna de l’Ajuntament i la voluntat 
que teníem tots de donar un canvi en el model de gestió municipal apropant-nos més al ciutadà i augmentant la capacitat de resposta 
i vocació de servei als taujans. A més, sabíem que aquest esforç no suposaria cap despesa pels taujans ja que el Govern de les Illes 
Balears subvenciona el 100% de la nòmina d’aquelles persones que desenvolupin les seves funcions municipals en règim de dedicació 
exclusiva. 
 En aquesta nova legislatura, amb els fonaments de la feina feta els darrers 4 anys, la gestió diària i interna de l’Ajuntament no 
requereix que hagi de ser exercicida per la Batlia. 
 És per això i per a tots aquells que sabeu de la meva formació dins el món jurídic, que a finals d’agost m’incorporaré a treballar, 
dins l’àmbit estrictament privat, en un projecte de la Congregació de Monges Franciscanes per avançar en el seu model de gestió i 
administració dels seus centres docents.  
 La meva dedicació a la Batlia serà exercida amb la mateixa determinació i el meu contacte amb els taujans no variarà per res i com 
fins ara, us atendré gustosament a l’Ajuntament, al carrer o dins un cafè, fent possible acostar, com aquests darrers 4 anys, l’Ajuntament 
als taujans. 
 L’equip de govern ha decidit que la dedicació exclusiva a partir d’ara sigui exercida per en Xisco Martorell que estarà a la vostra 
disposició i que pens permetrà encara millorar molt més la nostra capacitat de gestió i resposta. 
 Com Batle vos oferesc assumir el lideratge d’aquests compromisos amb la humilitat, 
respecte i treball personal que hem demostrat aquests darrers 4 anys. 
 Vos oferesc el meu treball i el del meu govern per no defraudar la confiança del 59% 
dels vots emesos, un percentage que mai havia rebut una candidatura a les eleccions 
municipals. Crec en el treball i en l’esforç personal com una condició necessària per 
retornar dignament la confiança dipositada pels ciutadans.  
 L’historiador grec Tucídies, reconegut com a primer teòric de la política, 
va escriure una frase que ha de guiar la nostra acció política: “Els pobles 
no les fan les muralles ni els vaixells sinó les persones que hi viuen”. 

 El poble de Santa Eugènia, són els taujans i taujanes i 
és per ells que hem compromet a treballar. 

Guillem Crespí i Sastre



BATLIA – REGIDOR D’ECONOMIA I HISENDA 
 
batle@ajsantaeugenia.net 
Horari de visites: Dimarts horabaixa o hores concertades

REGIDORA DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I PARTICIPACIÓ  
CIUTADANA 
regidors@ajsantaeugenia.net 
Horari de visites: Hores concertades ( 971 14 43 97)

REGIDOR D’URBANISME, FUNCIÓ PÚBLICA, FIRA I FESTES 
 
festes@ajsantaeugenia.net 
Horari de visites: Hores concertades ( 971 14 43 97)

REGIDOR DE MANTENIMENT, OBRES I MEDI AMBIENT 
 
manteniment@ajsantaeugenia.net 
Horari de visites: Cada dimarts als matins

GUILLEM CRESPI SASTRE

ORGANIGRAMA DE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

JACQUELINE VOLAIT MATRAT

XISCO MARTORELL CANALS

SEBASTIÀ ALORDA ROIG

REGIDORA D’EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT 
 
educacioicultura@ajsantaeugenia.net 
Horari de visites: Hores concertades (971 14 43 97)

MARIA JOSÉ BOVER MILLANES

REGIDOR D’ESPORTS, PROMOCIÓ ECONÒMICA I AGRICULTURA 
 
esportiagricultura@ajsantaeugenia.net 
Horari de visites: Hores concertades (971 14 43 97)

LLORENÇ SASTRE CRESPÍ


