
 

Arquivado o recurso sobre o centro de recría, o Goberno da 

Deputación leva ao Pleno a concesión do seu servizo  

 
O Goberno da Deputación leva ao vindeiro Pleno Provincial, que terá lugar o martes 27 

de xuño, a concesión do servizo do centro de recría. Faino por segunda vez, pois na 

anterior sesión plenaria acordouse deixar este asunto enriba da mesa logo de que os 

grupos políticos da oposición avanzasen a súa negativa a esta proposta. Xustificaron a 

súa postura en base ao anuncio da presentación dun recurso por parte dunha das 

entidades que participaron neste proceso público, e que non resultou ser a de maior 

puntuación.  

 

Lembrar que, por aquel entón, é dicir, no Pleno de maio, o organismo provincial non 

tiña coñecemento oficial desta reclamación, posto que se trata dunha manifestación de 

intencións. Con todo, logo de que a oposición manifestase publicamente, trasladando 

ao Goberno da Deputación no pasado Pleno que, unha vez resolto este recurso, non 

ían a bloquear a concesión deste servizo e, polo tanto, a posta en marcha do centro de 

recría; o Executivo Provincial retirou esta proposta, agardando o pronunciamento do 

tribunal correspondente.  

 

Trátase do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractual, que notificou á 

Deputación de Lugo o arquivo destas actuacións, ao que “non cabe recurso algún”, 

apunta textualmente.  

 

Por este motivo, este xoves, o Presidente, Darío Campos Conde, convocou unha 

xuntanza cos voceiros do grupos políticos con representación no organismo provincial 

para informar sobre esta resolución, e avanzar que o Goberno Provincial leva ao Pleno 

do vindeiro martes a aprobación da concesión do servizo do centro de recría, 

defendendo a proposta de valoración deste proceso público, que fixeron, 

exclusivamente, os técnicos provinciais dos principais servizos da Deputación 

(contratación, secretaria, intervención e asesoría xurídica); pois só o Partido Popular 

participou na mesa de contratación, aínda que sen voto, só coa súa asistencia.  

 

 
 

Lugo, 22 de xuño 2017 


