
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA GESTIÓ DIRECTA AMB MITJANS PROPIS DEL
TEATRE ESPANYA I EL CENTRE CULTURAL DE JESÚS

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4
i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al
proper ple la següent proposta d'acord

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l'actualitat, l'empresa Fuera de Escena S.L. gestiona amb un contracte prorrogat des
de fa anys la gestió del Teatre Espanya de Santa Eulària des Riu i amb un contracte sense
previ concurs el Centre Cultural de Jesús.

Al ple ordinari de setembre de l'any 2018 el grup socialista va dur a debat la proposta de
treure a licitació de forma urgent la gestió d'ambdós centres, assenyalant l'equip de
govern en aquell moment, que s'estava estudiant la possibilitat de la gestió directa
d'aquests espais amb mitjans propis.

Davant recents notícies relacionades amb la situació contractual de la gestió dels dos
centres en l'actualitat, l'equip de govern ha comunicat que s'està treballant en la redacció
dels plecs de condicions per a treure a licitació la seva gestió. Això no obstant, també
s'assenyala que no s'han decidit encara importants qüestions com la licitació o no per
separat de la gestió tècnica i la cultural o si incloïa o no la gestió d'altres equipaments
culturals del municipi.

Al parer d'Unides Podem, des d'aquest Ajuntament en particular i des de l'administració
pública en general, en massa ocasions, s'ha abusat de la fórmula de la licitació de
serveis. La gestió directa dels serveis públics permet a l'administració tenir el control
directe i democràtic del dia a dia de la prestació del servei, assegurant-ne la qualitat i a
més d'assegurar unes condicions laborals dignes per les persones que hi estan fent feina.

Unides Podem defensa la gestió directa, ja sigui per part de l'Ajuntament directament o
per part de l'empresa pública municipal EMSER XXI, com a forma més econòmica i més
transparent de dur endavant el funcionament dels dos centres, oferint així una millor
oferta cultural als ciutadans del municipi. Cal recordar que el Teatre Espanya va iniciar el
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seu camí amb una gestió directa amb mitjans propis. També que l'Ajuntament de Santa
Eulària ja gestiona directament el Centre Cultural de Puig d'en Valls i l'empresa pública
porta endavant la gestió del Palau de Congressos, sense cap mena de problemes i amb
millors resultats que els de Fuera de Escena S.L.

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si
escau, adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. Realitzar les accions necessàries per a que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
gestioni de forma directa amb mitjans propis el Teatre Espanya i el Centre Cultural de
Jesús.

2.- Continuar amb aquesta línia de gestió en la resta d’equipaments culturals del
municipi.

A Santa Eulària des Riu, 22 de març del 2022

Signatura:

Óscar Rodríguez Aller
Portaveu del Grup Municipal Unides Podem
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