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1. OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ 

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual correspon, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del 
sector públic valencià; així com dels comptes que la justifiquen. 

L'article 2.1.b) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, disposa que en el sector públic valencià, als efectes del que es 
preveu en la mateixa norma, s'integren les entitats locals que conformen el territori de la 
Comunitat Valenciana; així com els organismes autònoms, les societats mercantils i tots 
aquells ens que depenguen de les entitats locals valencianes o que es troben 
majoritàriament participats per aquestes. 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2010 –aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
en la sessió del dia 28 de desembre de 2009–, es va acordar la fiscalització de 
l'Ajuntament de Nàquera, amb l'abast descrit en l'apartat 2 de l'Informe, amb l'objectiu 
de tramitar l'escrit del conseller del Tribunal de Comptes de data 18 de juny de 2009, 
relatiu a la contractació de les obres de construcció del pavelló multiusos per part de 
l'Ajuntament de Nàquera. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1 de l'Informe, una de les àrees de la 
fiscalització efectuada ha consistit a comprovar el compliment de la legalitat vigent, per 
part de l'Ajuntament de Nàquera, en la tramitació de l'expedient de contractació de les 
obres del pavelló multiusos que estan construint en terrenys de l'Ajuntament. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha comprovat, així mateix, si l'Ajuntament de 
Nàquera ha resolt les circumstàncies posades de manifest en l'informe de fiscalització 
parcial del Compte General de l'exercici de 2006 de l'Entitat, circumstàncies que 
afectaven de manera significativa l'adequació del resultat pressupostari i del romanent 
de tresoreria als principis comptables que hi són d'aplicació; així com el grau 
d'implementació de les recomanacions que es feien en el citat informe de fiscalització. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Els dits procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast indicat 
anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1 de l'Informe, i 
amb l'enfocament descrit en l'apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de 
l'Ajuntament de Nàquera, de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a 
l'activitat contractual –en relació amb les àrees fiscalitzades– durant l'exercici 
pressupostari que finalitzà el 31 de desembre de 2008. 

La revisió efectuada ha consistit, bàsicament, a verificar per mitjà de proves selectives 
el compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en les següents normes 
jurídiques: 

Normes generals 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per mitjà del qual s'aprova el 
text refós de la les disposicions legals vigents en matèria d règim local (TRRL). 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL). 
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- Reial Decret 1.732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball 
reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

- Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

- Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

- Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de Béns de les Entitats Locals. 

- Decret de 17 de juny de 1995, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals. 

Gestió pressupostària i comptabilitat 

- Reial Decret-Llei 5/2009, de 24 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per 
a facilitar a les entitats locals el sanejament dels deutes pendents de pagament 
amb empreses i autònoms. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LGEP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 

- Llei 50/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT). 

- Reial Decret 1.463/2007, de 2 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el 
reglament que desenvolupa la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals (RGEP). 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa, en 
matèria de pressuposts, el capítol primer del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (RLRHL). 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local 
(ICAL). 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà 
de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. 

Contractació 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RCAP). 

Urbanisme 

- Llei de la Generalitat 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana 
(LUV). 

- Llei de la Generalitat Valenciana 6/1994, de 15 de novembre, Reguladora de 
l'Activitat Urbanística (LRAU). 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat en relació amb la gestió financera de l'Entitat, s'ha 
comprovat que en l'exercici de 2008 l'Ajuntament va realitzar despeses per import 
d'1.011.866,21 euros que no pogueren ser imputades al pressupost de l'exercici per falta 
de cobertura pressupostària. 

Es tracta d'una circumstància que ja es va posar de manifest en l'Informe de 
Fiscalització Parcial del Compte General de l'exercici de 2006, que persisteix en 
l'exercici de 2008 (tal com detallem en l'apartat 6.2 de l'Informe) i que afecta de forma 
significativa l'adequació del resultat pressupostari als principis comptables que hi són 
d'aplicació. 

Amb independència de la conclusió anterior, interessa ressaltar que, en el cas que el pla 
general d'ordenació urbana de Nàquera no fos aprovat definitivament –en la línia del 
que s'expressa en l'apartat 5.3 de l'Informe–, aquesta circumstància podria tenir un 
impacte negatiu sobre el romanent de tresoreria de l'Ajuntament. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 2.2 de l'Informe, no 
s'han posat de manifest, durant l'exercici objecte de fiscalització, incompliments 
rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les 
àrees fiscalitzades. 

Amb independència d'això, interessa ressaltar que l'Ajuntament de Nàquera formalitzà 
un conveni urbanístic i, dins d'aquest, una permuta de terrenys municipals per obres 
futures, entre les quals es troba la del pavelló multiusos, que executa un urbanitzador 
com a prestació anticipada del conveni mateix. En aquest context, si l'Entitat havia 
promogut un expedient de contractació conforme al que es disposa en la LCAP per a la 
construcció del dit pavelló, no s'haurien produït les circumstàncies a què es fa referència 
en l'apartat 5 de l'Informe, especialment les possibles conseqüències econòmiques 
negatives per a la hisenda municipal. 

Així, i tal com s'indica en l'apartat 5.3 de l'Informe, no hi havia una jurisprudència 
uniforme en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre 
l'aplicació de la LCAP en aquests supòsits. Posteriorment, el Tribunal Suprem va 
declarar que era aplicable a les adjudicacions d'actuacions urbanístiques considerades en 
la LRAU el que es disposa en la LCAP. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Nàquera està situat a la província de València i la seua població arriba 
als 5.248 habitants, segons el padró municipal a 1 de gener de 2008. En l'actualitat, el 
Ple de l'Ajuntament està format per onze regidors, xifra que augmentarà fins als tretze 
quan es constituirà el Ple després de les pròximes eleccions municipals, en virtut del que 
es disposa en l'article 179.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General. 

Els òrgans de govern de l'Ajuntament són l'alcalde, els tinents d'alcalde i el Ple. Als 
ajuntaments de més de 5.000 habitants i en aquells en què així ho dispose el reglament 
orgànic o el Ple de l'entitat, s'ha de constituir la Junta de Govern Local. Segons el que 
s'indica en la memòria dels comptes anuals de l'exercici de 2008 de l'Ajuntament de 
Nàquera, en aquesta Entitat està constituïda la dita Junta de Govern Local i, també, la 
Comissió Especial de Comptes. 

L'Ajuntament no té organismes autònoms ni societats mercantils que depenguen de 
l'Entitat, o en les quals participe aquesta. Hi ha constatació de l'existència de la 
Fundació Serra Calderona, que té un capital fundacional de 28.434,44 euros, aportat 
íntegrament per l'Ajuntament. Aquesta fundació es troba inactiva, ja que no hi ha hagut 
inversors privats interessats a participar en les seues activitats. 

La plantilla de personal de l'Ajuntament està formada per setanta-quatre llocs de treball 
de naturalesa funcionarial i vint-i-vuit de naturalesa laboral. En relació amb la situació 
administrativa dels llocs de treball de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, es poden fer 
les precisions següents: 

- El lloc de treball de Secretaria està classificat en la classe segona i es troba 
ocupat, per concurs, per un funcionari d'Administració local amb habilitació 
estatal. 

- El lloc d'Intervenció està ocupat, per concurs, per un funcionari d'Administració 
local amb habilitació estatal. 

- Les funcions de Tresoreria, les exerceix un funcionari de l'Ajuntament que no té 
la condició de funcionari d'Administració local amb habilitació estatal, sinó que 
es tracta d'un administratiu de l'Entitat. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PAVELLÓ MULTIUSOS 

5.1 Introducció 

En data 25 de juny de 2009, tingué entrada en la Sindicatura de Comptes un ofici del 
Tribunal de Comptes, acompanyat de l'escrit i la documentació annexa que un regidor 
de l'Ajuntament de Nàquera havia tramés al citat Tribunal, en el qual es sol·licitava que 
es fessen les comprovacions oportunes per a garantir la tramitació administrativa del 
contracte públic de realització del pavelló multiusos, per part de l'Ajuntament de 
Nàquera. També s'hi demanava que s'iniciés el corresponent procediment de restauració 
de la legalitat i que es determinessen i depuressen les responsabilitats comptables 
pertinents. 

L'anàlisi dels documents que acompanyen l'escrit del regidor de l'Ajuntament de 
Nàquera, el qual ha sigut tramés en aquesta institució pel Tribunal de Comptes, permet 
destacar les circumstàncies següents: 

- L'Ajuntament de Nàquera està construint al nucli urbà de la ciutat un pavelló 
multiusos, en la zona denominada l'Alquible. 

- El denunciant, en data 25 de gener de 2008, sol·licità a l'Ajuntament accés a la 
informació d'aquest expedient que es trobava als arxius de l'Ajuntament. 

- L'alcalde, per Resolució número 139/08, de 5 de febrer, denegà l'accés a la dita 
documentació. 

- El denunciant, amb un informe jurídic de la Delegació de Govern de la 
Comunitat Valenciana referent a aquesta denegació, tornà a sol·licitar l'accés a 
la documentació de l'esmentat expedient de contractació; no consta, però, que 
haja tingut accés al citat expedient, que es troba als arxius de l'Ajuntament. 

- En la resposta a una pregunta formulada en la sessió plenària de l'Ajuntament de 
data 27 de març de 2008, l'equip de govern manifestà que el sòl sobre el qual 
està construït el dit edifici era públic de titularitat municipal. 

En aqueixa mateixa sessió plenària, l'alcalde informà els regidors de l'Ajuntament dels 
extrems següents: 

- L'obra estava sent realitzada per l'empresa Residencial Nàquera Golf, S.A., amb 
la qual l'Ajuntament havia signat un conveni per a executar la construcció del 
pavelló, a canvi que l'Ajuntament cedís terrenys en el programa d'actuació 
integrada R-11 Fontanelles del pla general d'ordenació urbana, aprovat 
provisionalment per l'entitat local. 

- En l'epígraf "Immobilitzat material" del balanç de l'Entitat no figurava 
comptabilitzada aquesta obra, ni com a obra en curs, ni com a obra finalitzada. 
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- S'havia rebut una part de l'obra que estava destinada a consultori mèdic de la 
Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. 

En la contestació de l'alcalde a un escrit del Defensor del Poble, de 12 de febrer de 
2010, es manifesta que l'Ajuntament no ha pretés mai obstaculitzar o dificultar el lliure 
accés de la informació als ciutadans i molt menys als regidors, ja que l'assumpte sobre 
el qual es sol·licitava informació va ser acordat en un Ple de l'Entitat en data 29 d'abril 
de 2005, moment en què els regidors tingueren accés a l'expedient complet. 

En el citat escrit de l'alcalde de Nàquera s'indicava al Defensor del Poble que 
l'Ajuntament no tenia cap inconvenient a facilitar l'accés a la informació sol·licitada per 
diversos regidors, i que tenia a la seua disposició, perquè el poguessen consultar, 
l'expedient relatiu al pavelló multiusos i els convenis signats entre l'Entitat i el 
promotor/urbanitzador del programa d'actuació integrada R-11 Fontanelles. 

Amb independència de les actuacions desenvolupades pel Defensor del Poble, i d'acord 
amb el que es disposa en l'article 39 de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de Funcionament del 
Tribunal de Comptes, un regidor de l'Ajuntament de Nàquera sol·licità a aquest òrgan 
de control dels comptes públics el següent: 

- Que es realitzessen les comprovacions oportunes per a garantir la tramitació 
administrativa del contracte públic de l'obra esmentada, conformement a la 
legislació aplicable; així com el seu ajust a la normativa comptable de les 
entitats locals. 

- En el cas d'observar que els fets significaven una vulneració de la normativa 
comptable, que s'iniciés el corresponent procediment de restauració de la 
legalitat i que es determinessen i depuressen les responsabilitats comptables 
pertinents. 

- Si el Tribunal considerava que dels fets derivaven responsabilitats penals, que es 
comuniqués al denunciant i al Ministeri Fiscal per poder promoure les 
corresponents actuacions jurisdiccionals. 

L'anàlisi de la documentació facilitada per l'Ajuntament ha posat de manifest que es van 
promoure les diligències d'investigació penal número 205/09 MA, incoades per un 
delicte contra l'ordenació del territori, les quals foren arxivades per la Fiscalia en data 
25 de gener de 2010. 

5.2 Procediment de realització de les obres del pavelló multiusos 

El Ple de l'Ajuntament de Nàquera, en la sessió del dia 29 d'abril de 2005, aprovà els 
acords següents: 

- Programar l'actuació integrada del sector de Fontanelles, de sòl urbanitzable 
residencial, l'àmbit del qual és el definit en el document d'homologació 
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modificatiu integrat en l'alternativa tècnica presentada per la societat mercantil 
Residencial Nàquera Golf, S.A., 

- Optar per la gestió indirecta de la dita actuació integrada. 

- Seleccionar l'alternativa tècnica presentada per la societat mercantil Residencial 
Nàquera Golf, S.A., en les condicions que s'especifiquen en l'acord municipal. 

- Adjudicar a la societat mercantil Residencial Nàquera Golf, S.A. la condició 
d'agent urbanitzador de l'actuació integrada objecte de programació, en unes 
condicions que modifiquen la proposició juridicoeconòmica presentada. Aquesta 
adjudicació té caràcter provisional, i serà definitiva quan la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de València aprove la proposta de planejament presentada. 

- Aprovar provisionalment el pla parcial i l'homologació modificatius del sector 
residencial Fontanelles, presentat per la societat mercantil Residencial Nàquera 
Golf, S.A.; l'eficàcia d'aquesta aprovació queda supeditada al fet que l'agent 
urbanitzador, en el termini màxim de dos mesos a partir de l'aprovació 
provisional del pla general d'ordenació urbana de Nàquera, procedisca a 
incorporar les correccions derivades del pla esmentat. 

- En conseqüència amb això, aprovar el programa de desenvolupament de 
l'actuació integrada del sector urbanitzable residencial Fontanelles, el contingut 
del qual està constituït per l'alternativa tècnica i la proposició juridicoeconòmica 
seleccionades, modificades en els termes del present acord de l'Ajuntament. 

- L'aprovació i adjudicació del programa queden sotmeses a l'acceptació i el 
compliment de totes les seues parts, per part de la societat mercantil 
adjudicatària del programa, de les condicions de l'acord municipal. 

- Facultar l'alcalde-president de l'Ajuntament per a dictar totes aquelles 
resolucions –tant d'índole jurídica, com material– que resulten necessàries per a 
la plena efectivitat, compliment i execució de l'acord municipal. 

Amb posterioritat, en data 10 de novembre de 2005, l'Ajuntament de Nàquera i la 
societat mercantil Residencial Nàquera Golf, S.A., formalitzaren un conveni urbanístic 
amb el contingut previst en l'article 32.c) de la LRAU, així com un protocol addicional 
en el qual es detalla la forma en què l'urbanitzador haurà de satisfer a l'Ajuntament la 
contraprestació prevista. 

En la mesura en què l'adjudicació per gestió indirecta del programa d'actuació integrada 
de la unitat d'execució única del sector de Fontanelles era provisional, la vigència del 
conveni urbanístic i del protocol addicional es posposen al moment en què es produïsca 
l'aprovació definitiva del programa per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
València, en compliment del que es disposa en l'article 47.7 de la LRAU, a l'objecte de 
comprovar que s'hi compleixen els requisits i les condicions que preveien els articles 29 
i següents del citat text legal. 
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En la clàusula primera del mencionat protocol addicional al conveni urbanístic, es 
disposa que la societat mercantil Residencial Nàquera Golf, S.A. satisfarà a 
l'Ajuntament de Nàquera la quantitat de 37.903.954 euros en què es concreta el 
contravalor dels aprofitaments que correspondria a l'Ajuntament per les superfícies de la 
seua titularitat, i que s'adjudicarà en el projecte o projectes de reparcel·lació forçosa, de 
la manera següent: 

- Mitjançant el lliurament en metàl·lic de 3.000.000 d'euros, que es farà efectiu en 
el termini de quinze dies des de la inscripció, en el Registre de la Propietat, del 
projecte o projectes de reparcel·lació. 

- Mitjançant l'execució a càrrec seu de diverses obres i infraestructures –que es 
detallen en la clàusula citada–, per un total de 34.903.954 euros. S'hi indica que 
la valoració dels diferents projectes que es recull en el conveni, té el caràcter de 
mera previsió provisional, que podrà ser alterada en funció de les necessitats 
municipals i que els pressuposts de contracta definitius es determinaran per 
acord de les parts. 

En el text de l'indicat protocol addicional al conveni urbanístic, s'acorden, així mateix, 
les disposicions següents: 

- La societat mercantil Residencial Nàquera Golf, S.A. executarà les diverses 
obres i infraestructures conformement als projectes aprovats per l'Ajuntament i 
d'acord amb l'ordre que l'entitat determine. En el cas de discrepància sobre els 
pressuposts de contracta, l'urbanitzador i l'Ajuntament es sotmetran al que hi 
dictamine un taxador independent. 

- Amb caràcter immediat, i a fi d'executar el pavelló multiusos, l'urbanitzador 
aportarà un avanç del pressupost de contracta –d'acord amb l'avantprojecte que 
estaven concloent– en el moment de signar el conveni urbanístic i el seu 
protocol addicional. 

- La realització de l'obra citada hi està prevista com a prestació parcial anticipada, 
no afectada per la condició suspensiva a què esta subjecte el conveni urbanístic 
del qual dimana el protocol addicional. 

S'ha comprovat que, des del 13 de gener de 2006 (data en què hom envia la 
documentació a la Conselleria competent), fins al moment de l'aprovació del present 
Informe, no se n'ha produït l'aprovació definitiva. Segons el resum d'actuacions que 
l'Ajuntament ha tramés a aquesta Institució sobre la tramitació de l'expedient, ha calgut 
–entre altres qüestions– elaborar un estudi de paisatge i sol·licitar un certificat a l'entitat 
que gestiona el subministrament d'aigua, alhora que s'ha instat l'Ajuntament a resoldre 
determinades incidències posades de manifest en la tramitació de l'expedient. 

Cal dir que el programa d'actuació integrada Fontanelles va ser inclòs en el pla general 
d'ordenació urbana de Nàquera, que actualment està sent tramitat en la Conselleria 
d'Infraestructures i Transports. En aquest context, s'ha comprovat que l'Entitat compta 
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amb l'informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de 14 de maig de 
2010, i de la Direcció General de Transports i Logística, de 29 d'abril de 2010. En 
l'actualitat l'Ajuntament està estudiant d'altres mesures correctores exigides per la 
Conselleria citada. 

Segons que hem comentat anteriorment, l'agent urbanitzador es va comprometre a 
executar l'obra del pavelló multiusos com una prestació parcial anticipada, que forma 
part de les obligacions derivades del conveni urbanístic. En conseqüència, tot i que les 
prestacions que corresponen a l'agent urbanitzador solament seran d'obligat compliment 
quan s'aprovarà de forma definitiva el citat pla general d'ordenació urbana, aquesta 
prestació parcial estava previst que comencés el mes següent a la subscripció del 
conveni urbanístic i del seu protocol addicional. 

En la clàusula tretzena de l'esmentat conveni urbanístic, l'Ajuntament es va 
comprometre a dur a terme amb promptitud els tràmits administratius necessaris per a 
aprovar i executar el programa; a pesar d'això, el conveni urbanístic i el protocol 
addicional formalitzats per l'Ajuntament de Nàquera i la societat mercantil Residencial 
Nàquera Golf, S.A. no estan vigents, llevat del que s'hi disposa sobre la construcció del 
pavelló multiusos, que es troba en estat d'execució. 

En aqueix sentit, en el citat pavelló multiusos està funcionant un centre de salut de la 
Conselleria de Sanitat, en una part de l'edifici que ja està acabada; mentre que les obres 
es troben actualment paralitzades en les parts de l'edifici destinades a centre assistencial 
de dia i a auditori, i no s'ha aportat cap document que justifique el moment en que 
finalitzaran aquestes obres. 

5.3 Anàlisi del procediment de realització de les obres del pavelló multiusos 

El conveni urbanístic i el protocol addicional que donaren lloc a l'inici de les obres del 
pavelló multiusos, es van formalitzar en data 10 de novembre de 2005, a l'empara de la 
LRAU, quan aquesta norma ja estava pròxima a ser derogada per la LUV. 

Cal manifestar que un dels motius de la promulgació de la LUV –tal com s'indica en el 
preàmbul d'aquesta norma legal– va ser d'observar el degut respecte als principis de la 
legislació estatal, en qüestions com ara el règim del sòl i les valoracions, o en matèria de 
contractes de les administracions públiques, o del procediment administratiu comú. En 
el citat preàmbul s'indica que la relació entre l'Administració i l'urbanitzador constitueix 
un contracte administratiu especial, regit, per tant, de manera preferent per l'article 7.1 
de la LCAP. 

L'activitat contractual dels programes d'actuacions integrades, com a fórmules de gestió 
administrativa indirecta, havia de quedar subjecta als principis de no discriminació, 
proporcionalitat i transparència. En aquest sentit, en el preàmbul de la LUV s'indica que 
l'aplicació pràctica dels dits principis es va establir en el 'Llibre Verd de la Contractació 
Pública', adoptat per la Comissió Europea per mitjà de la Comunicació de 27 de 
novembre de 1996, en la qual es recordava la necessitat de sotmetre l'activitat 
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contractual de tots els estats membres–fossen els que fossen els llindars o les tipologies 
dels contractes– als principis del Tractat de la Unió Europea. 

En el moment de produir-se l'adjudicació provisional del programa d'actuació integrada 
i de formalitzar-ne el posterior conveni urbanístic, no existia una jurisprudència 
uniforme en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ja que hi havia 
sentències que es manifestaven contràries al contingut de la LRAU i mantenien 
l'aplicació de la LCAP (perquè aquesta era la normativa estatal bàsica); mentre que en 
unes altres se'n defenia la tesi que la figura de l'agent urbanitzador regulada en la LRAU 
excloïa l'aplicació directa –en els procediments d'adjudicació dels dits programes– de 
les exigències i garanties establides amb caràcter general per a la contractació pública. 

Posteriorment, el Tribunal Suprem declarà, en les seues sentències de 28 de desembre 
de 2006 i de 27 de març de 2007, que era aplicable a les adjudicacions d'actuacions 
urbanístiques considerades en la LRAU el que es disposa en la LCAP. En concret, en la 
sentència de 6 de juny de 2007 es va confirmar la nul·litat de l'adjudicació d'un 
programa d'actuació urbanística perquè no respectava els principis de no discriminació i 
de lliure concurrència, confirmant el criteri de la jurisprudència comentat anteriorment i 
la doctrina interpretativa de la Directriu 93/37/CEE, plasmada en la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12de juliol de 2001. 

En atenció al que hem exposat, i en relació amb l'aprovació provisional del programa 
d'actuació integral Fontanelles, interessa posar de manifest les consideracions següents: 

- L'Entitat no valorà la possibilitat de promoure la construcció del pavelló 
multiusos com una obra sotmesa al que es disposa en la LCAP, malgrat que les 
elevades contraprestacions, quantitats pecuniàries i afecció als serveis públics i 
els drets dels particulars aconsellaven haver-ho fet així. 

- En el supòsit d'haver formalitzat un expedient de contractació d'obres, el 
procediment s'hauria ajustat als principis de no discriminació i concurrència que 
es van establir posteriorment en la LUV, d'acord amb la normativa europea i 
amb determinats pronunciaments de la jurisprudència. 

- Amb independència d'això, interessa ressaltar que s'hi va obviar la condició 
suspensiva que afectava el conveni urbanístic i que es va sostraure de la seua 
aplicació la prestació parcial anticipada de les obres del pavelló multiusos. 

- La demora que, per a l'entrada en vigor, afectava la totalitat del conjunt de les 
clàusules del conveni, no s'ha produït pel que fa a la prestació parcial, la qual pot 
passar de ser una obra efectuada per l'urbanitzador, a ser una obra realitzada per 
un contractista d'obres directe, però sense comptar amb el degut suport 
documental i sense ajustar-se als principis que regeixen la contractació pública. 

En conseqüència amb el que s'ha expressat, es considera que l'Ajuntament no havia 
d'haver efectuat l'adjudicació de les obres del pavelló multiusos per mitjà de l'aprovació 
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provisional d'un programa d'actuació integrada, sinó que hauria sigut més apropiat haver 
promogut un expedient administratiu sotmés al que es disposa en la LCAP. 

En aqueix context, la possibilitat que la condició suspensiva no arribés a complir-se, 
impedia per si sola la realització d'una obra pública sense sotmetre's a les normes que 
regeixen la contractació administrativa. És obvi que, si no es compleix, s'haurà produït 
l'existència d'un executor d'un obra pública elegit sense observar els principis de 
publicitat i concurrència, els quals haurien quedat garantits si hom havia instruït un 
procediment de contractació subjecte a la LCAP. 

En el supòsit que l'Entitat hagués promogut un expedient ordinari de contractació 
d'obres, hi haurien pogut concórrer al procediment de licitació unes altres empreses; 
circumstància que hauria facilitat l'obtenció d'uns preus més adequats, un major control 
de les obres per part de l'Ajuntament i una definició precisa de les obligacions 
d'ambdues parts. 

Aqueixa opció hauria impedit que l'Entitat promogués la construcció del pavelló 
multiusos sense comptar amb el finançament adequat, per raó dels mecanismes de 
control recollits en la LCAP. En qualsevol cas, i atés que els efectes del conveni 
urbanístic i del seu protocol addicional es van suspendre fins al moment en què es 
produís l'aprovació definitiva del programa d'actuació integrada, no s'havia d'haver 
previst la realització de les obres del pavelló multiusos abans d'haver tingut lloc la 
citada aprovació definitiva. 

Cal observar que, en la proposta que va fer la societat mercantil a la qual es va adjudicar 
la condició d'agent urbanitzador, no es recollia la possibilitat de realitzar les obres amb 
anterioritat a l'aprovació definitiva del programa d'actuació integrada; malgrat que es 
remetia a la formalització d'un protocol addicional o conveni complementari per a fixar 
els termes de la permuta que s'hi proposava, d'acord amb el que es preveia en l'article 47 
de la LRAU. 

En qualsevol cas, no és la millor opció la d'introduir una clàusula d'aquest tipus sense 
preveure la possibilitat que no s'aprovés de forma definitiva el programa d'actuació 
integrada. En aquest context, i tal com hem indicat anteriorment, una part del pavelló 
multiusos està en funcionament, mentre que les obres de construcció de la resta de 
l'edifici es troben paralitzades per decisió de la societat mercantil que estava realitzant-
les, sense que l'Ajuntament li haja exigit la finalització de l'obra. 

En el marc de la fiscalització realitzada, no s'ha revisat el procediment desenvolupat per 
l'Ajuntament per a aprovar el programa d'actuació integrada; tampoc no s'ha comprovat 
el compliment de la legislació aplicable al patrimoni municipal del sòl. 

S'hi observa que l'Entitat no disposa de cap registre del patrimoni municipal del sòl i 
que, en el conveni urbanístic i en el protocol addicional formalitzat amb la societat 
mercantil Residencial Nàquera Golf, S.A., no es fa cap menció del citat patrimoni 
municipal del sòl. 
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Tampoc no hi ha constatació que s'haja interposat cap recurs contenciós administratiu 
contra l'aprovació provisional del programa d'actuació integrada. 

En el moment de l'aprovació del present Informe, i segons la informació facilitada per 
l'Ajuntament, encara segueix en tràmit el pla general d'ordenació urbana del municipi, 
en el qual s'ha inserit el programa d'actuació integrada Fontanelles. No obstant això, a la 
vista del temps transcorregut i de l'estat de la tramitació, no existeix la seguretat que 
vaja a produir-se la dita aprovació definitiva, i no és possible quantificar en aquests 
moments l'impacte negatiu que podria tenir-ne la falta d'aprovació sobre el romanent de 
tresoreria de l'Ajuntament. 
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6. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L'INFORME SOBRE EL 
COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI DE 2006 

6.1 Conclusions i recomanacions 

En l'Informe de Fiscalització Parcial de l'Ajuntament de Nàquera corresponent a 
l'exercici de 2006, es recolliren les següents circumstàncies que afectaven de forma 
significativa l'adequació del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als 
principis comptables que hi són d'aplicació: 

- L'Ajuntament realitzà durant l'exercici de 2006 despeses per import de 926.736 
euros que no pogueren ser imputades al pressupost de l'exercici per falta de 
cobertura pressupostària. 

- L'Entitat no imputà a l'estat de despeses de l'exercici de 2006 determinades 
despeses de personal per import de 232.544 euros, que foren imputades al 
pressupost de l'exercici de 2007. 

- L'Ajuntament va reconéixer en l'exercici de 2006 ingressos per contribucions 
especials per un import de 434.491 euros que calia haver reconegut en exercicis 
posteriors. 

En el citat informe de fiscalització, s'indicava que no s'havien posat de manifest, durant 
el període objecte de fiscalització, incompliments rellevants de la normativa jurídica a 
què estava sotmés l'Ajuntament. 

En l'informe de fiscalització parcial de l'exercici de 2006, com a resultat del treball de 
fiscalització realitzat en determinades àrees significatives de la gestió 
economicofinancera de l'Ajuntament de Nàquera, es formularen les recomanacions que 
es recullen a continuació: 

En relació amb l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament, es formularen 
les recomanacions següents: 

- L'Ajuntament havia de complir els terminis prevists en els articles 191 i 212 de 
la LRHL per a confeccionar la liquidació del pressupost i per a rendir i aprovar 
el Compte General de cada un dels exercicis pressupostaris. 

- L'Entitat havia de ser més rigorosa en l'elaboració dels seus pressuposts anuals i 
en la gestió economicofinancera desenvolupada, a l'objecte que aquesta s'ajustés 
a les previsions de despeses aprovades cada any i evitar així el recurs al 
reconeixement extrajudicial de crèdits. S'ha de dir que aquesta recomanació 
estava relacionada amb una de les circumstàncies que implicaven l'incompliment 
dels principis comptables públics que hem esmentat anteriorment. 
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- L'Ajuntament havia de millorar els procediments interns de la gestió de la 
comptabilitat, amb la finalitat de corregir els desajusts que es posaren de 
manifest en la conciliació dels seus diferents estats comptables. 

En relació amb el resultat pressupostari que formava part del Compte General de 
l'exercici de 2006, es formularen les recomanacions següents: 

- L'Ajuntament havia d'ajustar la seua gestió economicofinancera al pressupost 
aprovat per a cada exercici, tot evitant realitzar despeses que no tinguessen 
cobertura pressupostària i formalitzant –si calia– les modificacions 
pressupostàries que fossen necessàries. S'ha de dir que aquesta recomanació 
estava relacionada amb una de les circumstàncies que suposaven l'incompliment 
dels principis comptables públics que hem esmentat anteriorment. 

- En la gestió economicofinancera, l'Entitat havia d'aplicar amb rigor els criteris 
d'imputació d'ingressos i despeses a cada un dels exercicis pressupostaris, amb 
independència que en la comptabilitat financera els dits ingressos i despeses es 
reflectissen de forma adequada. S'ha de dir que aquesta recomanació estava 
relacionada amb una de les circumstàncies que implicaven l'incompliment dels 
principis comptables públics que hem esmentat anteriorment. 

En relació amb el romanent de tresoreria que formava part del Compte General de 
l'exercici de 2006, es recomanava que l'Ajuntament millorés la gestió de cobrament dels 
drets reconeguts –tant d'exercici corrent, com d'exercicis tancats–, com una garantia del 
finançament de les despeses, regularitzant els drets pendents de cobrament que, per la 
seua antiguitat i import, no era previsible que fossen realitzats. 

6.2 Anàlisi de la resolució de les circumstàncies i de la posada en pràctica de les 
recomanacions de l'informe de fiscalització 

En el marc del a fiscalització realitzada a l'Ajuntament de Nàquera, hem comprovat si 
l'Entitat ha resolt les circumstàncies que afectaven de forma significativa l'adequació del 
resultat pressupostari i del romanent de tresoreria de l'exercici de 2006 als principis 
comptables públics; alhora que hi hem analitzat el grau d'aplicació i d'implementació de 
les recomanacions que es feien en el dit informe de fiscalització. En aqueix sentit, a 
continuació s'exposen les conclusions que s'hi han obtingut, després d'haver estudiat la 
documentació lliurada per l'Ajuntament. 

a) Execució adequada del pressupost municipal, sense necessitat de recórrer al 
reconeixement extrajudicial de crèdits 

 D'acord amb la informació facilitada per l'Ajuntament, s'ha comprovat que, en el 
compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost", s'han 
mantingut els següents saldos a la fi de l'exercici: 
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Exercici Import 

2007 1.518.271,51 

2008 1.011.866,21 

2009 849.539,00 
 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet concloure que 
l'Ajuntament no ha posat en pràctica la recomanació efectuada en l'informe de 
fiscalització parcial de l'exercici de 2006, en el sentit d'ajustar la seua gestió 
economicofinancera al pressupost aprovat per a cada exercici i d'evitar realitzar 
despeses sense cobertura pressupostària. 

S'imputen al citat compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al 
pressupost", les obligacions derivades de despeses realitzades durant l'exercici, però 
que, per falta de crèdit pressupostari, no són imputades al seu pressupost, sinó al 
d'exercicis següents. 

Hem comprovat que s'han aplicat als pressuposts dels exercicis de 2007 a 2009 –
mitjançant l'aprovació dels preceptius expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits– determinades despeses, d'acord amb el detall que es mostra a continuació. 

 

Exercici Import 

2007 663.042,35 

2008 1.524.583,19 

2009 505.983,63 
 

Com podem comprovar, segueix sent una pràctica habitual de l'Ajuntament la d'aprovar 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits conformement al que es disposa en 
l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, amb la finalitat de regularitzar les 
situacions posades de manifest anteriorment. A la data de tancament de l'exercici de 
2009, hi havia una significativa quantitat de despeses realitzades sense cobertura 
pressupostària pendents de ser regularitzades. 

L'Ajuntament no ha seguit la recomanació realitzada per la Sindicatura en l'informe de 
fiscalització relatiu al Compte General de l'exercici de 2006, ja que ha continuat 
realitzant un important volum de despeses sense cobertura pressupostària; circumstància 
que ha motivat la posterior aprovació d'expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 
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b) Imputació adequada de les despeses de personal a l'exercici pressupostari 

En l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006, s'indicava que l'Entitat no havia 
imputat a l'estat de despeses d'aqueix exercici un import de 232.544 euros corresponent 
a determinades despeses de personal, malgrat que els pagaments se n'havien fet efectius 
en l'exercici citat. Aquesta situació va fer que les dites despeses fossen imputades 
financerament en l'exercici de 2006 al compte de pagaments pendents d'aplicació 
definitiva. 

Aqueixa situació ja ha sigut resolta per l'Entitat: hem comprovat que en el Compte 
General dels exercicis de 2008 i 2009 no hi havia cap quantitat en concepte de 
pagaments pendents d'aplicació definitiva. 

c) Reconeixement adequat dels ingressos derivats de contribucions especials 

En l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006, s'indicava que l'Entitat havia 
reconegut en aqueix mateix exercici ingressos per contribucions especials per un import 
de 434.491 euros que calia haver reconegut en exercicis posteriors. 

A la vista de la informació facilitada per l'Ajuntament, hem comprovat que, amb 
posterioritat a l'exercici de 2006, s'han establit diverses contribucions especials per a la 
realització d'obres, l'establiment de serveis o l'ampliació de serveis en el terme 
municipal, i que en tots els casos els ingressos han sigut reconeguts –conformement al 
l'article 33.1 de la LRHL– en el moment de meritar les contribucions especials, que és el 
moment en què les obres hagen sigut executades o en què el servei haja començat a 
prestar-se. 

En relació amb la situació anterior, interessa destacar que aqueixa circumstància ja ha 
sigut resolta per l'Entitat. 

d) Compliment dels terminis prevists per a confeccionar la liquidació del 
pressupost i per a retre i aprovar el Compte General de l'exercici 

Segons la informació facilitada per l'Ajuntament (que hem comprovat en la present 
fiscalització), les dates d'aprovació de la liquidació i del Compte General dels exercicis 
de 2007, 2008 i 2009, són les que es mostren en el quadre següent: 

 

Exercicis 
Data aprovació 

liquidació 
Data aprovació 

Compte General 

2007 01/09/2008 02/02/2009 

2008 01/06/2009 24/09/2009 

2009 17/05/2010 17/09/2010 
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A la vista de les dates recollides en el quadre anterior, i tenint en compte els terminis 
establits en la LRHL per a aprovar la liquidació del pressupost i del Compte General, es 
poden formular les observacions següents: 

- El tancament i la liquidació del pressupost (que han de ser aprovats pel president 
de l'entitat local, amb l'informe previ de la Intervenció), segons el que es disposa 
en l'article 191.3 de la LRHL s'han de fer abans del dia 1 de març de l'exercici 
següent. 

 En aqueix sentit, es pot apreciar que l'Entitat no s'ha ajustat al termini citat en 
cap dels tres últims exercicis; encara que sí que ha anat aproximant-se 
progressivament a aqueixa data. 

- El Compte General de l'exercici, acompanyat dels informes de la Comissió 
Especial de Comptes i de les reclamacions i advertiments formulats, segons el 
que es disposa en l'article 212.4 de la LRHL s'ha de sotmetre al Ple de la 
corporació perquè –si és el cas– puga ser aprovat abans del dia 1 d'octubre. 

 Hem comprovat que els comptes generals corresponents als exercicis de 2008 i 
2009 han sigut aprovats en el termini legalment establit en el dit article 212.4 de 
la LRHL. 

Per raó de les circumstàncies expressades, es considera que l'Ajuntament ha posat en 
pràctica la recomanació de l'informe de fiscalització parcial de l'exercici de 2006; 
encara que ha de fer un esforç addicional per a aprovar les liquidacions dels pressuposts 
dins del termini establit en l'article 191.3 de la LRHL, a fi de poder desenvolupar de 
forma adequada els diversos tràmits de l'aprovació del Compte General. 

e) Millora dels procediments interns de gestió de la comptabilitat per a 
corregir els desajusts existents en la conciliació dels diferents estats 
comptables 

S'ha comprovat que l'Entitat disposa de procediments orientats a corregir els desajusts 
que es produeixen en la conciliació dels diferents estats comptables i que en l'exercici 
de 2008 hi ha hagut determinades diferències entre el compte del resultat 
economicopatrimonial i la liquidació del pressupost, que han sigut degudament 
aclarides per la Intervenció municipal. 

En conseqüència amb això, es pot considerar que l'Entitat ha posat en pràctica la 
recomanació formulada en l'informe de fiscalització parcial de l'exercici de 2006, ja que 
ha arbitrat procediments de control que permeten corregir els citats desajusts en la 
conciliació dels diferents estats comptables. 
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f) Millora en la gestió de cobrament dels drets reconeguts tant en l'exercici 
corrent, com en exercicis tancats. 

Pel que fa a la gestió dels cobraments de l'exercici corrent, a la vista de les dades que 
figuren en les liquidacions del pressupost dels exercicis de 2007 i 2008 s'ha apreciat una 
notable millora, puix que presenten sengles percentatges del 89% i del 83%, 
respectivament. 

Cal tenir en compte que en l'exercici de 2006 el percentatge d'ingressos recaptats, 
respecte del drets reconeguts, va ser del 72%; de manera que se n'ha produït un 
increment significatiu, en la línia del que s'indicava en la recomanació efectuada per 
aquesta Sindicatura de Comptes. 

Quant a la gestió de cobrament d'exercicis tancats, a la vista de les dades que figuren en 
les liquidacions dels pressuposts dels exercicis de 2007 i 2008, hem comprovat que s'hi 
han produït sengles percentatges limitats del 35% i del 27%, que l'Entitat hauria de 
millorar. 

El Ple de l'Ajuntament, en data 25 de setembre de 2008, acordà delegar en la Diputació 
Provincial de València la gestió de recaptació en via executiva dels tributs municipals i 
d'altres ingressos de dret públic no tributaris, amb efecte des del dia 1 de gener de 2009. 

Pel que fa a les anul·lacions, en l'exercici de 2007 s'han anul·lat drets per import de 
85.578 euros, del total de 5.312.304 euros pendents de cobrament, i en l'exercici de 
2008 s'han anul·lat drets per 163.252 euros, d'un import total de drets pendents de 
cobrament que ascendia a 4.387.085 euros. 

La conclusió del que hem expressat en els paràgrafs anteriors, és que escau mantenir la 
recomanació realitzada en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006, en el sentit 
que l'Entitat ha de millorar la gestió de cobrament dels drets reconeguts d'exercicis 
anteriors. 

En el mateix sentit, convé que l'Entitat analitze de forma rigorosa els citats drets, a 
l'objecte de regularitzar-ne aquells que per la seua antiguitat i import no vagen a ser 
realitzats, per tal d'adequar a la realitat el saldo de drets pendents de cobrament 
d'exercicis tancats. 
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7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament de Nàquera, i amb independència de 
les conclusions recollides en els apartats 3.1 i 3.2 de l'Informe, es formulen les 
recomanacions següents. 

Quant a la fiscalització de l'expedient de contractació de les obres del pavelló multiusos, 
que es recull en l'apartat 5 de l'Informe, a l'objecte que l'Entitat desenvolupe una gestió 
més escaient: 

a) En els supòsits en què l'Entitat haja de promoure la realització d'obres públiques, 
hi ha d'aplicar amb rigor els preceptes recollits en la Llei de Contractes del 
Sector Públic, a l'objecte de desenvolupar una gestió conforme als principis de 
publicitat i concurrència que presideixen la contractació administrativa. 

b) L'Ajuntament ha de dur a terme totes les gestions que es troben al seu abast per 
tal de procurar l'aprovació definitiva del programa d'actuació integrada 
Fontanelles; i alhora ha de valorar la possibilitat que no se'n produïsca tal 
aprovació definitiva. 

c) En qualsevol cas, l'Ajuntament ha de procurar –dins de la legislació vigent– una 
alternativa que permeta superar l'actual situació de paralització de les obres de 
construcció del pavelló multiusos, assegurant que les obres realitzades fins a la 
data no es deterioraran i que l'edifici podrà ser destinat a les finalitats previstes 
en el termini més breu possible. 

Pel que fa a les recomanacions que es formularen en l'informe de fiscalització parcial 
corresponent a l'exercici de 2006, i com a conclusió de l'anàlisi realitzada en l'apartat 6 
de l'Informe, escau reiterar les recomanacions següents, a l'objecte de millorar la gestió 
economicofinancera de l'Ajuntament: 

a) L'Entitat ha de ser més rigorosa en la gestió dels seus pressuposts anuals, a fi 
que aquesta gestió s'ajuste a les previsions de cada any, i ha d'evitar la realització 
de despeses sense cobertura pressupostària, les quals condicionen la gestió 
d'exercicis pressupostaris futurs, en la mesura en què obliguen a aprovar-ne els 
corresponents expedients extrajudicials de crèdit. 

b) L'Ajuntament ha de procurar que les liquidacions dels pressuposts anuals es 
confeccionen i aproven dins del termini establit en la legislació vigent, amb la 
finalitat de facilitar que el procediment d'aprovació del Compte General es 
desenvolupe de forma adequada. 

c) L'Ajuntament ha de millorar la gestió de cobrament d'exercicis tancats, amb la 
finalitat d'incrementar els actuals percentatges de recaptació; i alhora ha de 
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realitzar una anàlisi rigorosa d'aqueixos saldos, a l'objecte d'anul·lar-ne tots 
aquells que hagen prescrit. 
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8. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes 
per mitjà del qual tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització, es va 
trametre als gestors de l'Ajuntament fiscalitzat el citat esborrany, perquè, en el termini 
concedit, formulessen –si era el cas– al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i del seu tractament, cal assenyalar el 
següent: 

1) L'òrgan fiscalitzat ha formulat –si s'esqueia– al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'ha emés sobre 
aqueixes al·legacions (el qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja 
estimades o desestimades), s'adjunten en els annexos I i II del present Informe. 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 
 

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2010 d'aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 29 de novembre de 2010, aprovà aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 29 de novembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
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I. INTRODUCCIÓ 

El passat 18 de novembre, dins del termini concedit a aqueix efecte, tingué entrada en el 
registre general de la Sindicatura de Comptes, un escrit de l'alcalde-president de 
l'Ajuntament de Nàquera (València) en el qual es recullen les al·legacions presentades 
per la citada entitat local a l'esborrany de l'informe de fiscalització parcial de 
l'Ajuntament, en el qual s'analitza el compliment de la legalitat vigent en la tramitació 
de l'expedient de contractació de les obres del pavelló multiusos que està construint 
l'Entitat en terrenys de la seua propietat. 

En l'informe citat s'analitza també si l'Ajuntament ha resolt les circumstàncies posades 
de manifest en l'informe de fiscalització parcial del Compte General de l'exercici de 
2006 de l'Entitat, que afectaven de forma significativa l'adequació del resultat 
pressupostari i del romanent de tresoreria als principis comptables que hi són 
d'aplicació; així com el grau d'implementació de les recomanacions que es recollien en 
aqueix informe de fiscalització. 

Tal i com ve sent habitual, hem elaborat el present informe a l'objecte que el Consell de 
la Sindicatura de Comptes puga valorar els escrits d'al·legacions presentats i –si és el 
cas– modificar l'actual redacció de l'informe de fiscalització parcial corresponent a 
l'exercici de 2007. 
 

II. CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 3.2, paràgraf cinqué de la pàgina 7 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que no comparteixen el criteri expressat en l'informe 
de la Sindicatura de Comptes, que si s'havia promogut un expedient de contractació 
conformement al que es disposa en la LCAP, no s'haurien produït les circumstàncies 
posades de manifest en l'apartat 5 de l'Informe, ja que no s'ha contractat una obra, sinó 
que s'ha realitzat l'adjudicació d'un PAI i la permuta d'uns terrenys per una edificació ja 
realitzada, una permuta de cosa futura. 

Comentaris: Amb independència del judici que hom puga fer sobre les actuacions de 
l'Ajuntament, vist que no existia una jurisprudència uniforme en el Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en l'apartat 5 de l'Informe es fan una sèrie de 
consideracions que, en opinió de la Sindicatura de Comptes, permeten concloure que 
hauria sigut més adequat que l'Entitat hagués promogut un expedient d'obres 
conformement al que es disposa en la LCAP, cosa que hauria evitat diverses 
conseqüències negatives per a l'Ajuntament. 

Cal dir que, en el moment de la realització de les tasques de fiscalització, l'obra de 
construcció del pavelló multiusos estava paralitzada i no s'havia aprovat el Pla General 
d'Ordenació Urbana de Nàquera. En aqueix context, la realització de les obres del citat 
pavelló pot implicar una significativa càrrega econòmica per a l'Ajuntament, que no es 
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produiria si s'havia promogut un expedient de contractació conforme a la LCAP, alhora 
que es podria haver obtingut un millor preu en el cas d'haver-hi promogut la preceptiva 
concurrència d'ofertes. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

2.- Apartat 5.1, paràgraf quart de la pàgina 10 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'esborrany de l'Informe de fiscalització s'indica que, en 
l'escrit de l'alcalde Nàquera de 12 de febrer de 2010 dirigit al Defensor del Poble, 
l'Ajuntament no tenia cap inconvenient a facilitar l'accés a la informació sol·licitada per 
diversos regidors, els quals tenien a la seua disposició, per a consultar-lo, l'expedient 
relatiu al pavelló multiusos i als convenis signats entre l'Entitat i el 
promotor/urbanitzador del programa d'actuació integrada R-11 Fontanelles. 

En el context anterior, es sol·licita, en l'escrit d'al·legacions, que en l'Informe es faça 
constar de forma expressa que no s'ha personat en la seu de l'Entitat local cap dels 
regidors o ex-regidors denunciants per a consultar l'expedient. 

Comentaris: En relació amb la sol·licitud que es fa en l'escrit d'al·legacions, cal fer 
notar que no hi ha constatació que el Defensor del Poble o l'alcalde de Nàquera hagen 
fet arribar als regidors o ex-regidors denunciants la circumstància que poden accedir a 
l'expedient citat. 

Es considera que es tracta d'una circumstància que no aportaria cap dada d'interés a 
l'Informe, a més que podria interpretar-se com un judici de valor de la Sindicatura de 
Comptes sobre les actuacions desenvolupades pels regidors o ex-regidors denunciants, 
que han motivat les actuacions dutes a terme per aquesta Institució. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

3.- Apartat 5.3, paràgraf seté de la pàgina 19 i paràgrafs primer a quart de la 
pàgina 14 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions es fa referència al fet que existeix una 
constant referència a la LUV, que era un text legal que no estava en vigor; raó per la 
qual l'esborrany de l'Informe està mancat del necessari criteri de temporalitat. En aquest 
sentit, s'hi indica que durant tot el període de tramitació del PAI del sector de 
Fontanelles estava en vigor la LRAU, raó per la qual era aquest text el que havia 
d'aplicar l'Ajuntament. S'hi fa menció al fet que en la LRAU no hi havia cap referència 
a la legislació de contractes del sector públic i que en l'Informe s'expressa que l'Entitat 
havia d'haver fet una aplicació anticipada de la LUV. 

En relació amb la jurisprudència existent en el moment de tramitar el PAI del sector de 
Fontanelles, s'hi indica que hi havia sentències de la Secció Primera de la Sala 
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana que eren contràries al contingut de la LRAU; alhora que hi havia diverses 
sentències de la Secció Segona de la Sala citada que acceptaven la tesi de l'agent 
urbanitzador, tal i com es recollia en el referit text legal. Es fa una menció expressa al 
fet que aquesta última tesi era la que mantenia la major part de la doctrina especialista 
en urbanisme. 

En el context expressat, l'escrit d'al·legacions es refereix a les sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 12 de març de 2004, de 23 de 
desembre de 2004, de 3 de maig de 2005, de 27 de juny de 2005, de 20 de desembre de 
2005, de 27 de desembre de 2005 i de 27 de gener de 2006. En destaquen una de les 
sentències, que es refereix al fet que la referència a la LCAP solament s'ha d'entendre 
com una normativa supletòria per a tot allò que no es preveu en la LRAU i sempre que 
no siga incompatible amb aquest text legal. 

Comentaris: En l'Informe no s'indica que hi fos aplicable la LUV, ni es diu que 
l'Ajuntament hauria d'haver-la aplicada amb anterioritat a la seua entrada en vigor. En 
l'Informe es fa menció, de forma expressa, al fet que existia una jurisprudència dispar 
entre les dues sales de la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, sense que en cap moment es digués que s'havia 
d'aplicar la LCAP en els casos en què es contradigués el que es disposa en la LRAU. 

En l'Informe s'indica que l'Ajuntament no havia d'haver fet l'adjudicació de les obres del 
pavelló multiusos mitjançant l'aprovació provisional d'un programa d'actuació 
integrada, sinó que hauria sigut més adequat que hagués promogut un expedient 
administratiu conforme al que es disposa en la LCAP, que era una altra de les opcions 
previstes en la legislació vigent, la qual no va ser valorada per l'Entitat. 

Si la condició suspensiva dels convenis formalitzats no s'arribava a complir 
(circumstància que encara no s'ha resolt en el moment present), ens trobaríem amb una 
obra pública realitzada sense haver observat els principis de publicitat i concurrència, 
els quals haurien quedat garantits si hom havia instruït un procediment de contractació 
sotmés a la LCAP. Amb aquesta opció, d'altra banda, es podrien haver obtingut uns 
preus més escaients, un major control de les obres per part de l'Ajuntament i una 
definició precisa de les obligacions d'ambdues parts, i s'hauria impedit que l'Entitat 
hagués promogut la construcció del pavelló multiusos sense comptar amb el 
finançament adequat. 

Amb independència de les circumstàncies expressades, la revisió de la redacció actual 
de l'esborrany de l'Informe ha posat de manifest que, en el paràgraf seté de la pàgina 13 
(que continua en el paràgraf primer de la pàgina 14), així com en el paràgraf segon 
d'aquesta pàgina 14, es fa referència al citat punt expositiu, en al·lusió al preàmbul de la 
LUV. Com que, en una primera menció recollida en el paràgraf seté de la pàgina 13, es 
fa menció al dit preàmbul, i no es descendeix a cap punt expositiu d'aquest, seria 
convenient referir-se també al preàmbul en les dues ocasions posteriors. 
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Conseqüències en l'Informe: Es proposa de modificar l'actual redacció del paràgraf seté 
de la pàgina 13 de l'esborrany de l'Informe, que continua en el paràgraf primer de la 
pàgina 14, que quedaria amb la redacció següent: "Cal manifestar que un dels motius de 
la promulgació de la LUV –tal com s'indica en el preàmbul d'aquesta norma legal– va 
ser d'observar el degut respecte als principis de la legislació estatal, en qüestions com 
ara el règim del sòl i les valoracions, o en matèria de contractes de les administracions 
públiques, o del procediment administratiu comú. En el citat preàmbul s'indica que la 
relació entre l'Administració i l'urbanitzador constitueix un contracte administratiu 
especial, regit, per tant, de manera preferent per l'article 7.1 de la LCAP". 

En el mateix sentit expressat, el paràgraf segon de la pàgina 14 de l'esborrany de 
l'Informe podria quedar redactat de la forma següent: "L'activitat contractual dels 
programes d'actuacions integrades, com a fórmules de gestió administrativa indirecta, 
havia de quedar subjecta als principis de no discriminació, proporcionalitat i 
transparència. En aquest sentit, en el preàmbul de la LUV s'indica que l'aplicació 
pràctica dels dits principis es va establir en el 'Llibre Verd de la Contractació Pública', 
adoptat per la Comissió Europea per mitjà de la Comunicació de 27 de novembre de 
1996, en la qual es recordava la necessitat de sotmetre l'activitat contractual de tots els 
estats membres–fossen els que fossen els llindars o les tipologies dels contractes– als 
principis del Tractat de la Unió Europea". 

4.- Apartat 5, títols dels apartats 5, 5.2 i 5.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que el PAI del sector de 
Fontanelles considera la permuta dels terrenys de propietat municipal com una cosa 
futura, que es concreta en la realització i el lliurament de determinades obres d'interés 
municipal, i s'hi citen les sentències del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2001 i 
de 16 de juliol de 2001. En aqueix sentit, es fa referència al fet que no s'ha seguit un 
procediment de contractació i licitació, com sembla desprendre's de la lectura de 
l'Informe de la Sindicatura de Comptes. 

Comentaris: Les sentències que es citen en l'escrit d'al·legacions per a justificar allò que 
l'Ajuntament diu considerar com una permuta per cosa futura, no avalen els arguments 
donats per l'Entitat, ja que, en qualsevol cas, estan exigint el respecte al que es preveu 
per a les permutes en el Reglament de Béns de les Entitats Locals, de la qual cosa no hi 
ha constatació que haja ocorregut en aquest cas. 

S'ha comprovat que l'actual redacció de l'apartat 5 de l'esborrany de l'Informe fa 
referència a la fiscalització de la tramitació de l'expedient de contractació de les obres 
del pavelló multiusos, que el títol de l'apartat 5.2 es refereix al procediment de 
contractació de les obres i que el títol de l'apartat 5.3 menciona que s'ha analitzat el 
procediment de contractació de les obres. 

Amb independència que en l'Informe s'indica que hauria sigut més adequat que l'Entitat 
hagués realitzat un expedient de contractació de les obres conformement al que es 
disposa en la LCAP, la realitat és que l'Ajuntament no va fer cap expedient d'aquesta 
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mena, sinó un expedient a l'empara del que es disposa en la LRAU; circumstància que 
convindria aclarir. 

Conseqüències en l'Informe: Es considera convenient de modificar l'actual redacció dels 
títols dels apartats 5, 5.2 i 5.3 de l'esborrany de l'Informe, per als quals es proposen les 
redaccions següents: 

"5. FISCALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PAVELLÓ MULTIUSOS" 

"5.2 Procediment de realització de les obres del pavelló multiusos" 

"5.3 Anàlisi del procediment de realització de les obres del pavelló multiusos" 

5. Apartats 5.2 i 5.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions es fa referència al fet que en l'Informe 
no apareix amb tota la claredat que caldria que, en la proposició juridicoeconòmica 
aprovada, es remetia expressament la formalització concreta del contingut de la permuta 
a un protocol addicional, a l'empara del que es preveia en l'article 47 de la LRAU (?). 
En la mateixa proposta que esdevingué adjudicatària, es menciona –d'altra banda– que 
la permuta oferida es formalitzaria en clàusules o estipulacions addicionals a la proposta 
de conveni que s'hi adjuntava, o –si era el cas– en un conveni complementari i específic. 

En l'escrit d'al·legacions s'indica que va ser l'urbanitzador qui realitzà l'oferiment de la 
prestació parcial anticipada no subjecta a la condició suspensiva que s'aplica al conveni 
formalitzat amb caràcter general. En la mateixa proposta de l'adjudicatari del PAI, 
s'incloïa la formalització d'un protocol addicional, o conveni complementari, per a fixar 
els termes de la permuta que s'hi proposava, d'acord amb el que es preveia en l'article 47 
de la LRAU. 

Comentaris: En l'apartat 5.2 de l'esborrany de l'Informe es detallen tots els acords del 
Ple de l'Ajuntament i tots els tràmits posteriors formalitzats per l'Entitat local, sense fer 
cap judici de valor sobre cap d'aqueixos acords i tràmits. S'hi han destacat de forma 
especial totes aquelles qüestions d'interés per a l'objecte de la fiscalització que figuren 
en el conveni urbanístic i en el seu protocol addicional, alhora que es fa menció al 
desenvolupament de cada un d'aqueixos instruments jurídics. 

S'ha comprovat que, en la proposta que efectuà la societat mercantil a la qual es va 
adjudicar la condició d'agent urbanitzador, no es recollia la possibilitat de realitzar les 
obres amb anterioritat a l'aprovació definitiva del programa d'actuació integrada; encara 
que es remetia a la formalització d'un protocol addicional o conveni complementari per 
a fixar els termes de la permuta que s'hi proposava, d'acord amb el que es preveia en 
l'article 47 de la LRAU, circumstància aquesta que s'indica de forma expressa en 
l'esborrany de l'Informe. 

D'altra banda, s'hi fa menció a la inconveniència d'haver introduït una clàusula d'aqueix 
tipus sense haver previst la possibilitat que el programa d'actuació integrada no fos 
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aprovat de forma definitiva; cosa que hauria impedit que es produïssen les 
circumstàncies posades de manifest en l'apartat 5.3 de l'Informe, en especial les que es 
puguen produir en el futur. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

6.- Apartat 5.3, paràgraf cinquè de la pàgina 16 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que l'acord d'aprovació del PAI 
del sector Fontanelles no era definitiu, en la mesura que es troba pendent de l'aprovació 
de l'Administració autonòmica; però l'elecció de l'agent urbanitzador sí que és 
definitiva, ja que es tracta d'una competència municipal i és un acte que no pot revisar la 
Comissió Territorial d'Urbanisme. 

S'hi fa referència al fet que, en el moment actual, la Comissió Territorial d'Urbanisme 
no ha aprovat el Pla General d'Ordenació Urbana de Nàquera, però que no existeix cap 
motiu per a pensar que no vaja a fer-ho en breu. En l'esborrany de l'Informe s'indica que 
no hi ha seguretat que vaja a ser aprovat; però això és una mera opinió o apreciació 
sense base, ja que no existeix cap seguretat que no serà aprovat. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe no es fa cap menció sobre que l'elecció de 
l'urbanitzador no vaja a ser definitiva, ni que aquesta elecció haja de ser ratificada per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme. En sentit contrari, s'hi indica expressament que no 
consta que ningú haja interposat cap recurs contenciós administratiu contra l'aprovació 
provisional del programa d'actuació integrada, circumstància que determina que es 
tracte d'un acte administratiu ferm. 

En un moment posterior, es diu en l'Informe que, a la vista del temps transcorregut i de 
l'estat de la tramitació, no existeix la seguretat que vaja a produir-se'n l'aprovació 
definitiva i que no és possible quantificar l'impacte negatiu que podria tenir aqueixa 
falta d'aprovació sobre el romanent de tresoreria de l'Ajuntament. Cal remarcar que la 
tramitació del PAI del sector de Fontanelles, i posteriorment el Pla General d'Ordenació 
Urbana de Nàquera, està sent inusualment llarga i que n'hi ha diversos tràmits 
administratius que es troben pendents. 

La prova més evident de la situació anterior és el fet que les obres del pavelló multiusos 
estan paralitzades, sense que l'Ajuntament haja reclamat a l'urbanitzador que les 
finalitze. En aquest context, l'Entitat ha de ser conscient de les conseqüències negatives 
per la Hisenda municipal que es podrien produir pel fet que el citat pla general no 
arribés a ser aprovat. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 
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7.- Apartat 5.3, paràgrafs segon i tercer de la pàgina 16 de l'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: En relació amb la referència que es fa en l'esborrany de l'Informe 
sobre el patrimoni municipal del sòl, en l'escrit d'al·legacions es transcriu l'article 100 
de la LRAU, alhora que es conclou que els béns i ingressos del patrimoni municipal del 
sòl estan vinculats als usos d'interés social o d'utilitat pública definits en el planejament 
i destinats a cobrir les necessitats que s'hi preveuen. En aqueix sentit, s'hi indica que no 
hi ha cap dubte sobre la rellevància social i la utilitat pública de l'edifici multiusos. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe es diu expressament que no hem comprovat el 
compliment de la legislació aplicable al patrimoni municipal del sòl per part de 
l'Ajuntament; al mateix temps s'hi ressalta que l'Entitat no disposa de cap registre del 
patrimoni municipal del sòl i que en el conveni urbanístic i el protocol addicional 
formalitzat amb la societat mercantil Residencial Nàquera Golf, S.A. no es fa cap 
menció al citat patrimoni municipal del sòl. 

Com es pot comprovar en l'esborrany de l'Informe, no es qüestiona que el pavelló 
multiusos siga un edifici de rellevància social i d'utilitat pública, ni es diu tampoc que 
s'haja constatat cap infracció de la normativa sobre el patrimoni municipal del sòl, per la 
senzilla raó que aquesta qüestió no es va incloure en l'abast de la fiscalització. 

En l'escrit d'al·legacions no es justifica que l'Ajuntament complisca amb la seua 
obligació de disposar d'un registre de patrimoni municipal del sòl, i tampoc no ha 
aportat documentació complementària relativa al fet que hagen tingut en compte aquesta 
qüestió en el conveni urbanístic ni en el protocol addicional formalitzats amb la societat 
mercantil Nàquera Golf, S.A. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 

8. Apartat 5.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'escrit d'al·legacions s'indica que la fiscalització que ha 
d'efectuar la Sindicatura de Comptes s'ha de cenyir obligatòriament a l'acomodament 
dels expedients a la legalitat vigent. En aquest sentit, s'hi destaca que la introducció de 
plantejaments subjectius i de judicis d'intencions ha de ser aliena al dit control. 

S'hi diu que no és admissible plantejar, cinc anys després de la firma d'un conveni, quin 
hauria sigut el tractament més adequat a la dita tramitació, perquè aquesta és una 
qüestió opinable que excedeix les funcions de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Es conclou l'escrit d'al·legacions afirmant que l'expedient del pavelló 
multiusos ha sigut tramitat ajustant-se de manera fidel a la legalitat vigent i que 
solament aquesta en pot ser la conclusió. 
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Comentaris: Les actuacions realitzades per la Sindicatura de Comptes en l'Ajuntament 
de Nàquera, tenen el seu origen en l'escrit del conseller del Tribunal de Comptes de data 
18 de juny de 2009 per mitjà del qual traslladà a la nostra Institució l'escrit d'un regidor 
d'aqueix entitat local, en el qual sol·licitava que s'efectuessen les comprovacions 
oportunes per a garantir la tramitació administrativa del contracte públic de realització 
de l'obra del pavelló multiusos. 

A l'objecte de donar compliment al citat escrit del conseller del Tribunal de Comptes, en 
l'apartat 5.a) del Programa Anual d'Actuació de la Sindicatura de Comptes per a l'any 
2010, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la sessió del dia 28 de 
desembre de 2009, s'acordà realitzar un informe de fiscalització parcial de l'Ajuntament 
en el qual s'analitzés el compliment de la legalitat vigent en la tramitació de l'expedient 
de contractació de les obres del pavelló multiusos que està construint l'Entitat en 
terrenys de l a seua propietat. 

En el citat Informe s'ha analitzat també si l'Ajuntament ha resolt les circumstàncies 
posades de manifest en l'informe de fiscalització parcial del Compte General de 
l'exercici de 2006 de l'Entitat, que afectaven de forma significativa l'adequació del 
resultat pressupostari i del romanent de tresoreria als principis comptables que hi són 
d'aplicació, així com el grau d'implementació de les recomanacions que es recollien en 
aqueix informe de fiscalització parcial. 

Les dites actuacions de fiscalització s'acordaren en virtut del que es preveu en els 
articles 2.1.b) i 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 d maig, de 
Sindicatura de Comptes. En aquest sentit, al contrari del que s'indica en l'escrit 
d'al·legacions presentat per l'Ajuntament (on s'indica que la Sindicatura de Comptes s'ha 
excedit en les funcions que té assignades), cal afirmar que la Institució s'ha ajustat en 
totes les seus actuacions als citats preceptes legals i a la resta de la legislació vigent. 

Es pot afirmar que, en l'esborrany de l'Informe de fiscalització que hem tramés a 
l'Ajuntament de Nàquera per al tràmit d'al·legacions, no es fan plantejaments subjectius 
ni judicis d'intencions (com manifesta l'Entitat en el seu escrit d'al·legacions), sinó que 
s'hi realitza un relat dels diversos fets i circumstàncies que s'han produït amb ocasió de 
l'execució de les obres del pavelló multiusos, els quals s'analitzen a la vista de la 
legislació vigent. 

Cal afirmar que, en el tràmit previ de consulta de l'esborrany de l'Informe que es va 
realitzar amb diversos responsables de l'Entitat local amb anterioritat al tràmit 
d'al·legacions, s'efectuaren nombroses observacions que han sigut incorporades a 
l'esborrany de l'Informe, i que han modificat de forma substancial el text definitiu 
tramés a al·legacions. 

Conseqüències en l'Informe: Es proposa de mantenir l'actual redacció de l'esborrany de 
l'Informe. 
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