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Referencia: 2018/00006789B

Procedemento:: Expedientes de creación, nombramiento y constituciónde Consejos sectoriales u 
otros órganos complementarios

Interesado:  
Representante:  
NEGOCIADO DE SECRETARÍA XERAL (502) 

Asunto: creación do Consello Asesor do Museo Galego do Entroido. 

Documento: proposta da Presidencia.

Por esta Presidencia formulouse proposta de subscrición dun convenio co Concello de 

Xinzo de Limia para a transferencia á Deputación Provincial de Ourense do Museo Galego do 

Entroido, en réxime de servizo público supramunicipal de competencia provincial ao abeiro 

do establecido no artigo 36.1.c) da Lei de Bases de Réxime Local e 117 da Lei de 

Administración Local de Galicia.

No dito convenio se prevé, como parte do réxime xurídico do servizo público do 

Museo, a creación por parte do Pleno da Deputación dun órgano provincial complementario 

de informe e seguimento da xestión do Museo, aberto á participación do Concello de Xinzo 

de Limia e do resto de entidades locais da provincia nas que o entroido teña un especial 

arraigo e ás entidades sen ánimo de lucro que realicen actividades de conservación e difusión 

do entroido ourensán. 

A creación do dito órgano complementario mediante acordo plenario atopa o seu 

fundamento legal no disposto no artigo 32.3 da Lei de Bases do Réxime Local e 103.1.b) da 

Lei de Administración Local de Galicia, correspondendo, pola súa tipoloxía, a un consello 

sectorial dos previstos no artigo 130 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembro. 

Polo exposto, proponse á Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes que 

ditamine favorablemente a adopción por parte do Pleno do seguinte acordo: 
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1º) Crear o Consello Asesor do Museo Galego do Entroido, como órgano 

complementario da Deputación Provincial con funcións de informe e seguimento da xestión 

do Museo. 

O Consello Asesor terá a composición seguinte: 

Presidente: o da Deputación Provincial, ou deputado no que delegue.

Vogais: 

a) O deputado – delegado en materia de cultura. 

b)Un representante do Concello de Xinzo de Limia

c) Un representante de cada unha das entidades locais ou entidades sen ánimo de lucro 

que sexan titulares de fondos depositados no Museo. 

d) Un representante de cada unha das entidades locais da provincia onde o entroido 

teña un especial arraigo.

e) Un representante das entidades sen ánimo de lucro que se teñan distinguido 

especialmente polo seu labor a prol da conservación ou difusión do entroido ourensán. 

As entidades interesadas en participar no Consello ao abeiro do disposto nos apartados 

d) e e) deberán comunicar á Deputación a súa vontade en tal sentido, correspondendo ao 

propio Consello Asesor, mediante resolución motivada, a decisión de integralas na súa 

composición. 

Actuará como secretario do Consello o Secretario Xeral da Deputación, podendo non 

obstante ser substituído por calquera outro funcionario provincial dos subgrupos A1 e A2. 

O Consello Asesor deberá constituírse no prazo máximo dun mes dende a adopción do 

acordo da súa creación. 

Será competencia do Consello Asesor a realización das seguintes funcións: 

a) O seguimento da xestión do Museo. A tal efecto, o Consello reunirase cando menos 

unha vez ao ano, no primeiro cuadrimestre natural de cada exercicio, co obxecto de que por 

parte da Deputación se dea conta da xestión realizada. 

b) A formulación de propostas relativas á ordenación e xestión do Museo Galego do 

Entroido. 

c) A emisión de informe preceptivo previo á adopción por parte da Deputación dos 

seguintes actos ou acordos: 

- A aprobación do programa museolóxico, do proxecto museográfico e do inventario 

de fondos do museo. 
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- A aprobación dos pregos de cláusulas dos contratos que teñan por obxecto a xestión 

do servizo do Museo. 

O Consello Asesor emitirá igualmente informe cando así o decida o seu presidente. 

No non disposto no presente acordo, o Consello Asesor rexerase polo establecido nos 

artigos 15 a 18 da Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

2º) Ordenar a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e n sede 

electrónica da Deputación, para xeral coñecemento, así como a súa notificación ás entidades 

interesadas. 
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