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LEI 2/1991, DO 14 DE XANEIRO, DE MODIFICACIÓN DA LEI 4/1989, DE CREACIÓN DO IGAEM

Lei 2/1991, do 14 de xaneiro, de modificación da Lei 4/1989, do
21 de abril, pola que se crea o Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais
Derrogada pola Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias
Culturais.

A Lei de Galicia 4/1989, do 21
de abril, creou o Instituto Galego
das Artes Escénicas e Musicais
como organismo autónomo de
carácter comercial, que ten por
obxecto o desenvolvemento da
política cultural en relación coa
producción, promoción e difusión
das actividades do teatro, da danza
e da música.
Na estructura de goberno do
Instituto, integrado polo presidente, o Consello Rector e mailo
xerente, observábanse determinadas disfuncións entre as figuras do
presidente, que son propias de
quen preside, e as do xerente, polo
que se estima necesario introducir
no texto da lei as modificacións
necesarias para unha maior afirmación do carácter executivo
deste último; e quedan reconducidas as funcións do presidente ás
que son propias de quen preside
un órgano colexiado, como é o
Consello Rector.
Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgo, en nome de El-

-Rei, a Lei de modificación da Lei
4/1989, do 21 de abril, pola que se
crea o Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais.
Artigo único
Os artigos 10, 12, 13, 14, 15 e 17
da Lei 4/1989, do 21 de abril, quedan redactados do modo seguinte:
«Artigo 10
Son órganos rectores do Instituto:
a) O presidente.
b) O Consello Rector.
c) O xerente.»
«Artigo 12
1. O Consello Rector é o órgano de goberno do Instituto Galego
das Artes Escénicas e Musicais e
correspóndenlle con carácter xeral
as facultades de dirección, control
e supervisión del.
2. O Consello Rector estará formado polo presidente do Instituto,
polo vicepresidente, que será o
director xeral de Cultura, e mais
polos vocais.
3. Serán vocais natos o subdirector xeral de Cultura e o xerente
do Instituto.
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4. Serán vocais designados:
a) Un representante da Consellería de Cultura e Xuventude,
designado polo seu titular.

catorias faranse de conformidade
co disposto na lexislación vixente.
c) Presidir e dirixi-las deliberacións do Consello Rector.

b) Catro membros designados
pola Comisión 4.ª, Educación e
Cultura, do Parlamento de Galicia,
entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito do teatro, da música
e da danza.

d) Calquera outra que regulamentariamente lle sexa atribuída,
agás as reservadas ó Consello
Rector.»

c) Un membro designado polo
Consello da Cultura Galega.

Correspóndenlle ó Consello
Rector as seguintes funcións:

Os membros sinalados nas letras
b) e c) terán un mandato non superior ó da lexislatura na que fosen
nomeados e poderán ser reelixidos.

a) Aproba-lo proxecto de estatutos e as normas de réxime interior
do Instituto e, se é o caso, dos centros e das unidades adscritos a el.

5. O Consello Rector designará
de entre os seus membros ó seu
secretario e dispoñerá o seu cesamento, por proposta do presidente.»

b) Aproba-lo anteproxecto de
presupostos de explotación e de
capital do Instituto.

«Artigo 13
O presidente, oído o Consello
Rector, nomeará e dispoñerá o
cesamento do xerente do Instituto,
que é o órgano executivo del.»
«Artigo 14
O presidente do Instituto Galego
das Artes Escénicas e Musicais
terá as seguintes atribucións:
a) Exerce-la alta representación
do Instituto.
b) Convoca-las reunións do
Consello Rector, sinalando o
lugar, o día e a hora de celebración, facéndolles chegar ós seus
membros a orde do día. As convo-

«Artigo 15

c) Aproba-lo plan anual de actividades e a súa memoria explicativa.
d) Aproba-la memoria anual
sobre actuación e xestión do Instituto.
e) Segui-la execución do presuposto de explotación do capital e
do plan anual de actividades.
f) Aproba-los cadros de persoal
e o réxime retributivo do persoal
do Instituto, de acordo coas previsións presupostarias.
g) Aproba-los convenios e concertos con outros organismos ou
entidades públicas ou privadas
que fosen necesarios para o cumprimento dos obxectivos do Instituto.
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h) Nomea-lo persoal directivo do
Instituto por proposta do xerente.»
«Artigo 17
Correspóndenlle ó xerente do
Instituto as seguintes atribucións:
a) Dirixi-la actuación do Instituto executando os seus presupostos
e o seu plan anual de actividades,
de conformidade cos criterios
aprobados polo Consello Rector.
b) Nomea-lo persoal propio do
Instituto, logo de que supere os
procesos selectivos correspondentes.
c) Impulsar, orientar, coordinar
e inspecciona-los servicios, os
centros e as unidades do Instituto e
dicta-las disposicións, instruccións e circulares relativas ó funcionamento daqueles.
d) Elabora-lo plan anual de actividades e a súa memoria explicativa, a memoria anual sobre actuación e xestión do Instituto e o
anteproxecto dos presupostos da
entidade.

das unidades de producción, dentro da normativa vixente.
g) Propoñerlle ó Consello Rector
o nomeamento, de acordo cos criterios de profesionalidade, mérito
e capacidade, do persoal directivo
do Instituto.
h) Dirixi-lo persoal do Instituto.
i) Exerce-la representación ordinaria do Instituto e comparecer en
xuízo e en toda clase de actuacións, conferíndoselle para o efecto os oportunos apoderamentos.
l) Executa-los acordos do Consello Rector e exercita-las funcións que este lle delegue.»
Disposición derradeira primeira
Substituirase a denominación de
«director-xerente» por «xerente»
en tódolos artigos da Lei 4/1989.
Disposición derradeira segunda
A presente lei entrará en vigor o
día seguinte ó da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia.

e) Actuar como órgano de contratación do Instituto dentro da
normativa vixente e de acordo co
plan de actividades aprobado polo
Consello Rector.

Santiago de Compostela, 14 de
xaneiro de 1991

f) Autoriza-los pagamentos e
gastos do Instituto e dos centros e

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

