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INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL PER A L’EXERCICI 2021   
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de  la Llei 39/1988, 

de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL). 

 Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual s’aprova el reglament pressupostari de la llei 

reguladora de les hisendes locals. 

 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament 

de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les 

entitats locals. 

 Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el 

foment de la competitivitat. 

 Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 

locals. 

 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de 

les Entitats Locals. 

 Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

 RDL 20/2011 de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 

financera per a la correcció del dèficit públic. 

 Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95), adoptat pel Reglament (CE) 

núm. 2223/96 del Consell Europeu.  

 Article 22 dels Estatuts del Consorci per a la gestió dels Residus del Vallès Oriental  (BOPB i 

DOGC núm. 7854 ). 

 

ANTECEDENTS: 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 168.4 del TRLRHL 2/2004, de 5 de març, 
 
INFORMO: 

1. ASPECTES LEGALS DE L’EXPEDIENT DEL PRESSUPOST GENERAL  

1.1 Aspectes generals 

El Consell Comarcal té naturalesa d’administració pública de caràcter local i, com a organisme 
depenent té el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, des de 15 d’abril del 
2019, un cop es va publicar al BOP i al DOGC núm. 7854 l’aprovació definitiva de la 
modificació dels estatuts de l’entitat. 
De conformitat amb les determinacions establertes als articles 162 i següents del Reial Decret 

2/2004 de 5 de març pel que es regula el regim jurídic aplicable, els pressupostos generals de 

les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions 

que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que 

prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, així com de les previsions d’ingressos i 

despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a 

l’entitat local corresponent. 



 
 

 

 
 

L’exercici pressupostari coincideix amb l’any natural i se li imputen: 

a) Els drets liquidats en l’exercici, sigui quin sigui el període de què derivin. 

b) Les obligacions reconegudes durant l’exercici. 

 

Les entitats locals elaboren i aproven anualment un pressupost general en el qual s’integren: 

a) El pressupost de la mateixa entitat. 

b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 

c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 

 
Els organismes autònoms de les entitats locals, a l’efecte del seu règim pressupostari i 
comptable es classifiquen en: 
 

a) Organismes autònoms de caràcter administratiu. 

b) Organismes autònoms de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. 

 

El Ministeri d’Hisenda ha d’establir amb caràcter general l’estructura dels pressupostos de les 

entitats locals tenint en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses, les 

finalitats o els objectius que amb aquests últims es proposin aconseguir i d’acord amb els 

criteris establerts a l’ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’ordre 

EHA/3565/2008, de 3 de desembre, on s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats 

locals. 

El detall i resum que es presenten en aquest informe es duen a terme per classificació 
econòmica i es presenta amb separació de les despeses corrents i de les despeses de capital, 
d’acord amb els criteris següents: 
 

1. Als crèdits per a despeses corrents s’inclouen els de funcionament dels serveis, els 
d’interessos i les transferències corrents. 

2. Als crèdits per a despeses de capital, els d’inversions reals, les transferències de 
capital i les variacions d’actius i passius financers. 

 
Pel que respecta al procediment d’elaboració i aprovació inicial, es posa de manifest que el 
pressupost de l’entitat el forma el seu President i a l’expedient cal incorporar-hi un informe 
econòmic financer, en què s’exposin: 
 

a) Les bases que s’hagin utilitzat per avaluar els ingressos i les operacions de crèdit 
previstes. 

b) La suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les 
despeses de funcionament dels serveis. 

c) L’anivellament efectiu del pressupost. 
 
Integra la documentació de l’expedient pressupostari el pressupost de cadascun dels 
organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l’òrgan competent 
d’aquells, i el de les societats mercantils, fins i tot aquelles el capital de les quals sigui 
majoritària la participació de l’entitat local, han de trametre a l’entitat local, abans del dia 15 de 
setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes 
anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici següent. 
 
Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió el president de l’entitat forma el pressupost 

general i, amb l’informe de la intervenció i amb els annexos i la documentació complementària 

detallats a l’apartat 1 de l’article 166 i en aquest article, l’ha de trametre al Ple de la corporació 

abans del dia 15 d’octubre perquè l’aprovi, l’esmeni o el retorni. L’acord d’aprovació, que és 

únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, i no se’n pot aprovar 

cap per separat. 

Aprovat inicialment el pressupost general, s’exposa al públic, amb l’anunci en el butlletí oficial 

de la província o, si s’escau, de la comunitat autònoma uniprovincial, per 15 dies, durant els 



 
 

 

 
 

quals els interessats els poden examinar i presentar-hi reclamacions davant el ple. El 

pressupost es considera definitivament aprovat si durant aquest termini no s’hi han presentat 

reclamacions, en cas contrari, el Ple disposa d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

El pressupost general, definitivament aprovat, s’insereix en el butlletí oficial de la corporació, si 

n’hi ha, i, resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren, en el de la 

província o, si s’escau, de la comunitat autònoma uniprovincial. 

Es tramet una còpia del pressupost general definitivament aprovat a l’administració de l’Estat i 

a la Comunitat autònoma corresponent. La tramesa s’ha de dur a terme simultàniament a 

l’enviament al Butlletí oficial a què es refereix l’apartat anterior. 

El pressupost entra en vigor, en l’exercici corresponent, una vegada publicat de la manera que 

preveu l’apartat 3 d’aquest article. 

Si quan s’inicia l’exercici econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent, es 

considera automàticament prorrogat el de l’anterior, amb els seus crèdits inicials, sense 

perjudici de les modificacions que duguin a terme de conformitat amb el que disposen els 

articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i fins a l’entrada en vigor del nou pressupost. La pròrroga 

no afecta els crèdits per a serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici anterior o 

que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats. 

La còpia del pressupost i de les seves modificacions ha d’estar a disposició del públic, a l’efecte 

informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 

1.2 Pressupostos que integren el Pressupost General de l’exercici 2021 

El Pressupost general del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l’exercici 2021 està 
integrat pels ens que tot seguit es detallen, amb els crèdits i previsions inicials següents: 
 

1. Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 

CCVOR Ingressos Despeses

26.242.027,83 €       26.242.027,83 €                

Total  pressupost 26.242.027,83 €       26.242.027,83 €                 
 

2. Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental  
 

CGRVO Ingressos Despeses

36.614.413,74 €       36.614.413,74 €        

Total pressupost 3 6 .6 1 4 .4 1 3 ,7 4  €      3 6 .6 1 4 .4 1 3 ,7 4  €       
 

3. Serveis ambientals del Vallès SA (SAVOSA) 
 

Les previsions d’ingressos i despeses de la societat participada Serveis Ambientals del Vallès 
Oriental, SA, segons la informació que consta a la documentació de l’expedient, és la següent: 

 

SAVOSA Ingressos Despeses

16.794.060,42 €       16.794.060,42 €        

Total pressupost 16.794.060,42 €    16.794.060,42 €    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

El pressupost general consolidat per aquest exercici 2021 presenta les dades següents: 
 

Pressupost general consolidat Total

Consell Comarcal del Vallès Oriental 26.242.027,83 € 

Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Oriental 36.614.413,74 € 

Serveis Ambientals del Vallès Oriental 16.794.060,42 € 

Transferències 15.958.694,82 € 

Total pressupost consolidat 63.691.807,17 €  
 

1.3 Documentació que integra l’expedient del Pressupost  

D’acord amb l’article 165 del TRLRHL el Pressupost General ha d’atendre al principi 

d’estabilitat en els termes establerts al Real Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual 

s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 

Pressupostària, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera i la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre que modifica l’ anterior.  

A més a més, ha de contenir, segons l'article 165 del TRLLRHL, per cadascun dels pressupostos 

que l'integren, la documentació següent: 

a) Els estats de despeses, amb la deguda especificació dels crèdits necessaris pel 

compliment de les seves obligacions i els estats d’ingressos amb les estimacions dels 

diferents recursos que es preveuen liquidar durant l’exercici. 

 

Aquesta documentació comptable s’inclou a l’expedient del Pressupost General pel 

2021 

 
b) Les bases d’execució, que desenvoluparan les diferents disposicions en matèria 

pressupostària i d’organització. 
 

A l’expedient del pressupost General, per l’any 2021, s’incorporen unes bases d’execució que 
determinen els principis de gestió pressupostària municipal. 
 
Per altra banda l’article 168 del TRLLRHL detalla quina és la documentació que ha 

d'acompanyar al Pressupost General, sent aquesta la següent: 

- Memòria de Presidència, explicativa del seu contingut i principals modificacions que presenti 

en relació al vigent. 

 

- Liquidació del Pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, referida al menys a sis 

mesos. 

 

- Annex de personal de l' Entitat  

 

- Annex de les inversions que s’hagin de realitzar a l'exercici i les seves fonts de finançament. 

 
- Informe Econòmic - financer emès per la Intervenció general. 
 
Per últim, l’article 166 del TRLLRHL especifica quins seran els annexos que han d’acompanyar al 
Pressupost General i que són: 
 

a) Els plans i programes d’inversió i finançament per un termini de quatre anys. 

 

b) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils 

el capital dels quals sigui titular únic o majoritari l’Ens Local. 



 
 

 

 
 

 

c) L’estat de consolidació del Pressupost de l’entitat, Organismes Autònoms i Societats 

Mercantils.  

 

d) Estat de previsió de moviments i situació del deute, que inclogui el detall de les 

operacions de crèdit  pendents de cancel·lar al començament de l’exercici, les noves 

operacions previstes durant l’exercici i el volum de l’endeutament al tancament de 

l’exercici, diferenciant les operacions a curt i llarg termini, la recurrència al mercat de 

capitals i les amortitzacions que es preveuen realitzar al llarg de l’exercici. 

 

e) Pla d’inversions previst pels propers quatre anys amb el detall dels ingressos previstos 

pel període i amb el detall de les operacions de crèdit que necessàries per completar 

el finançament, indicant a més a més els costos que generaran.  

 

2. ANÀLISI GENERAL DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021 

Segons consta a la Memòria que s’inclou a l’expedient del pressupost, l´objectiu fixat per a 
l’exercici econòmic és el de millorar la qualitat dels serveis públics amb eficàcia i eficiència i 
dinamitzar socialment el nostre entorn contribuint d’aquesta manera al desenvolupament i la 
dinamització de l’activitat social, cultural i econòmica. 
 
Els objectius prioritaris són el benestar de les persones; col·laborar en la gestió del servei de 
transport escolar i les ajudes als menjadors escolars; la integració social i laboral; l’oferta d’una 
programació d’activitats per la joventut; vetllar assegurar el dret de l’habitatge dels ciutadans 
amb necessitats de la Comarca i ajudar tècnicament i contribuir a la a potenciar les 
infraestructures dels nostres municipis. 
 
El pressupost preveu l’assignació dels recursos a les polítiques i programes prioritaris d’acord 
amb les necessitats de la Comarca. 
 

2.1. ESTAT D’INGRESSOS. CRITERIS D’ELABORACIÓ I ANÀLISI INDIVIDUALITZAT 

 
Com es desprèn de la informació gràfica que antecedeix, ingressos corrents 2021 esdevenen 

essencialment de transferències corrents. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

El resum per capítols es el següent: 

 

2020 2021 Variac ió (+/-) %

INGRÉS 

CAP 1.-IMPOSTOS DIRECTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

CAP 2.-IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

CAP 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS(-3,1) 379.915,50 € 413.274,00 € 33.358,50 € 8,78%

CAP 4.-TRANSFERENCIES CORRENTS 22.592.200,27 € 23.568.453,83 € 976.253,56 € 4,32%

CAP 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00%

INGRESSOS CORRENTS 22.972.215,77  € 23.981.827,83  € 1.009.612,06  € 4,39%

CAP 6.-ALIENACIO INVERSIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

CAP 7.-TRANSFERENCIES DE CAPITAL 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00%

INGRESSOS DE CAPITAL 200,00  € 200,00  € 0,00  € 0,00%

INGRESSOS NO FINANCERS 22.972.415,77  € 23.982.027,83  € 1.009.612,06  € 4,39%

CAP 8.-ACTIUS FINANCERS 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00%

CAP 9.-PASSIUS FINANCERS 0,00 € 2.240.000,00 € 2.240.000,00 €

INGRESSOS FINANCERS 20.000,00  € 2.260.000,00  € 2.240.000,00  € 11200,00%

TOTAL INGRESSOS 22.992.415,77  € 26.242.027,83  € 3.249.612,06  € 14,13%  
 

Passem a detallar les principals variacions en matèria d’ingressos: 

2.1.1. Taxes i altres ingressos 

Les previsions pressupostàries de les taxes i preus públics per a l’exercici 2021 s’incrementen 
en un 8,78% respecte les previstes per l’any 2020. 
 
Aquest increment és motivat per l’augment les previsions en la taxa d’avaluació ambiental 
(61,76%), pels preus públics per la realització de cursos de formació a l’arxiu comarcal 
(177,78%) i pels ingressos per recursos eventuals (23,93%). 
 
En canvi, s’han ajustat a la baixa, les partides de preus públics per transport adaptat (-5,40%) i 
els ingressos provinents de la taxa de turisme (-25%), tenint en compte la repercussió que ha 
tingut la crisi de la COVID en el sector turístic. 
 
Es considera que els ajustaments proposats responen a les previsions reals de recaptació per 
aquests conceptes. 

2.1.2 Transferències corrents 

L’import a nivell de capítol 4 és de  23.568.453,83 euros, el que suposa un increment d’un 

4,32% en relació a les previsions d’ingrés de l’exercici precedent.  

 

Transferènc ies corrents 2 .020 2.021 Diferència %
MEDIAMBIENT I TERRITORI 738.583,29 €                   912.903,45 €                   174.320,16 €                   23,60%

PSI 11.613.136,27 €           11.848.884,00 €           235.747,73 €                   2,03%

ENSENYAMENT 7.075.765,30 €              7.453.397,50 €              377.632,20 €                   5,34%

JOVENTUT 405.829,19 €                   288.808,84 €                   117.020,35 €-                   -28,83%

CONSUM 65.137,85 €                      59.054,60 €                      6.083,25 €-                         -9,34%

HABITATGE 194.943,04 €                   281.431,78 €                   86.488,74 €                      44,37%

SALUT 600,00 €                             122.127,84 €                   121.527,84 €                   20254,64%

ARXIU 27.143,40 €                      38.959,00 €                      11.815,60 €                      43,53%

TREBALL I FORMACIÓ 178.425,08 €                   10.100,00 €                      168.325,08 €-                   -94,34%

OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL 35.820,33 €                      1.000,00 €                         34.820,33 €-                      -97,21%

FOMENT OCUPACIÓ FITXES 40 I 41 148.302,96 €                   148.302,96 €                   -  €                                      0,00%

TURISMEI XARXA DE PRODUCTES A LA TERRA 216.122,00 €                   245.623,43 €                   29.501,43 €                      13,65%

SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA 77.808,55 €                      106.760,77 €                   28.952,22 €                      37,21%

ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.814.483,01 €              2.051.099,66 €              236.616,65 €                   13,04%

TOTAL  CAP Í TOL  4 2 2 . 5 9 2 . 1 0 0 , 2 7  €  2 3 . 5 6 8 . 4 5 3 , 8 3  €  9 7 6 . 3 5 3 , 5 6  €        4 , 3 2 %  



 
 

 

 
 

 

Els conceptes més importants d'aquest capítol corresponen als convenis de col·laboració amb 

el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i amb ajuntaments de la comarca per al 

finançament dels serveis socials bàsics i altres programes de polítiques socials i d’igualtat i 

també al conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la gestió dels serveis de transport i 

menjador escolar.  

En termes generals, les previsions d’ingressos d’aquest capítol s’han ajustat als compromisos 

ferms d’aportació quina informació es disposa a data d’emissió d’aquest informe. S’exclou 

d’aquesta consideració la subvenció de la Diputació de Barcelona prevista per administració 

general d’aportació genèrica per a consells comarcals atès que a data actual no es disposa 

d’aquest import, si bé, es comprova que ha estat efectiva en els darrers exercicis donat que 

forma part del programa general de subvencions de la Diputació.  

La partida prevista de participació en Fons de cooperació de la Generalitat s’ha ajustat als 

ingressos que s’han de fer efectius en el present exercici. En els mateixos termes s’han ajustat 

les previsions d’aportació del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental i dels 

ajuntaments per convenis d’assistència tècnica i prestació de serveis que s’ha actualitzat a 

l’alça en els termes pactats en els acords corresponents. S’ha inclòs una partida de previsió 

d’ingrés per al lloguer de carpes als ajuntaments o entitats que sol·licitin aquest material al 

Consell Comarcal.  

En el gràfic següent, queda il·lustrat el percentatge dels ingressos per transferències de les 

diferents àrees i serveis que es preveuen en el pressupost 2021: 

 

 

 2.1.3. Ingressos patrimonials  

Únicament es contempla en una partida previsió per a eventualitat d’ingressos per aquest 
concepte, simbòlicament representada amb cent euros. 
 

2.1.4. Transferències de capital 

Les partides que s’hi incorporen no preveuen quantitats especifiques d’ingrés i tenen per única 
finalitat deixar obertes les partides a nivell pressupostari amb dotació simbòlica de 100 euros. 
La previsió s’estableix davant la possibilitat d’obtenir finançament per a l’adquisició o adequació 
de la nova seu per part de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. 
 



 
 

 

 
 

2.1.5. Actius financers 

Es preveu consignació per valor de 20.000 € per a bestretes a curt termini a concedir al 
personal. Aquesta partida es compensa amb la correlativa de despesa per al mateix concepte. 
 

2.1.6. Passius financers 

El projecte de pressupost contempla en el capítol d’ingrés de passius financers un préstec de 
2.240.000 euros per a l’adquisició de la nova seu del Consell Comarcal. 
 
 

2.2 ESTAT DE DESPESES. ANÀLISI INDIVIDUALITZAT 

La comparativa gràfica del pressupost en relació a l’exercici anterior en resum general per 
capítol és la següent: 
 

 
 

A nivell de resum general per capítols i en termes absoluts comparativament amb l’actual 
exercici, tenim: 
 

2020 2021 Variac ió (+/-) %

DESPESA 

CAP1.-PERSONAL 7.277.075,32 € 7.756.073,28 € 478.997,96 € 6,58%

CAP2.-BENS CORRENT I SERVEIS 6.906.969,71 € 7.193.271,63 € 286.301,92 € 4,15%

CAP3.-DESPESA FINANCERA 28.500,00 € 60.426,70 € 31.926,70 € 112,02%

CAP4.-TRANSFERENCIES CORRENTS 8.555.505,31 € 8.789.579,60 € 234.074,29 € 2,74%

CAP5.- FONS CONTINGENCIA 184.065,43 € 110.126,12 € -73.939,31 € -40,17%

DESPESA CORRENT 22.952.115,77  € 23.909.477,33  € 957.361,55  € 4,17%

CAP6.-INVERSIONS REALS 20.300,00 € 2.260.100,00 € 2.239.800,00 € 11033,50%

CAP7.-TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

DESPESA DE CAPITAL 20.300,00  € 2.260.100,00  € 2.239.800,00  € 11033,50%

DESPESA NO FINANCERA 22.972.415,77  € 26.169.577,33  € 3.197.161,55  € 13,92%

CAP 8.-ACTIUS FINANCERS 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00%

CAP 9.- PASSIUS FINANCERS 0,00 € 52.450,50 € 52.450,50 € 0,00%

DESPESA FINANCERA 20.000,00  € 72.450,50  € 52.450,50  € 262,25%

TOTAL DESPESA 22.992.415,77  € 26.242.027,83  € 3.249.612,05  € 14,13%  
 
 
 



 
 

 

 
 

Per tal d’acreditar el principi de suficiència en l’avantprojecte de pressupost objecte d’informe 
s’efectua el seu anàlisi a partir de la classificació econòmica en els apartats següents: 
 

2.2.1. Despeses de personal 

El capítol I del pressupost de despeses es quantifica en 7.756.073,28 euros, el que representa 

un increment en relació al de l’ exercici  2020 del 6,58%  i en termes absoluts 478.997,96 

euros. 

Per a l´any  2021, les previsions d' increment en termes d' homogeneïtat  s' ha incorporat 

directament a la partida pressupostària  que recull l'acumulat dels costos salarials dels treballadors i 

treballadores del Consell  i ha  estat del 0,9%, en lloc de preveure-ho en el capítol 5è com en el 

present exercici. 

En els termes que consta en la Memòria de Presidència incorporada a l’expedient, també es 

creen nous llocs de treball  per a cobrir necessitats operatives de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat, de l’Àrea de Salut i dels serveis generals d’administració i es regularitzen determinades 
situacions administratives d’adequació de la plantilla de personal a funcions  i retribucions  ajustades 
a la realitat  dels llocs de treball.  
 
En termes generals, les variacions que s’han produït en relació al 2020, pel que fa a les partides 

pressupostàries del capítol 1 són: 

- Àrea de Salut: 

 Es consignen dos tècnics funcionaris interins del grup A1 

 

- Àrea de Medi Ambient i Territori: 

 Es consignen dos tècnics funcionaris interins més del grup A1 

 1 tècnica del grup A1 passa de jornada parcial a jornada completa. 

 

- Àrea de Polítiques socials i d’igualtat:  

 El lloc de tècnic/a de gestió d’autonomia passa de laboral temporal a 

funcionari. 

 Quatre llocs de treball temporals A2 de l’Àrea de PSI passen de laborals 

temporals a fixes. 

 Es creen dos llocs de treball nous de la categoria A2: suport tècnic/a 

d’igualtat i un/a tècnic/a de gestió de serveis socials. 

 Es dota de consignació pressupostària el lloc de treball de Tècnic d’infància 
i família de l’Àrea de PSI. 

 Una tècnica de l’EAIA del grup A2 passa de jornada parcial a completa. 
 

- Àrea de Desenvolupament local:   

 El lloc de treball tècnic/a de turisme grup A2 passa de temporal a fixe. 

 Dues persones adscrites al pressupost de 2020 al programa de Treball i 

Formació, passen als serveis interns de l’Àrea. 

 

- Àrea de Serveis Personals:  

 

 A Consum: Es modifica la categoria d’un lloc de treball del grup C1 a A1 canvi 
que representa un estalvi en el cost de personal atès l’específic tant alt que 
tenia la persona que durant el present exercici estava fent aquestes tasques i 
que ha causat baixa per jubilació. 
 

 A Ensenyament: s’ajusta a l’alça el complement específic de l’administrativa 
que porta la gestió del servei de transport escolar i es preveu un lloc de treball 
laboral temporal C2 atès que actualment la feina l’està desenvolupant una 
persona amb contracte de pràctiques. 

 
 A Joventut: La variació és a la baixa. No s’inclouen les dues tècniques referents 

d’ocupació fins que no es tingui el finançament de 2021. 



 
 

 

 
 

 A l’Oficina d’Habitatge: 
 

o Els dos funcionaris interins al 2020 estaven erròniament consignats a 
les partides del grup A1 però són del grup A2.  

o També hi ha un increment de l’import pressupostat, justificat per la 
incorporació d’una persona de pràctiques que es va incorporar a finals 
del present exercici i que estarà fins a l’abril de 2021 per un 
finançament extraordinari que es va rebre i per tant no estava prevista 
en els crèdits inicials del pressupost 2020. 

o Es preveu la incorporació d’un/a administratiu/va per al 2021. 
 

- Àrea de l’Administració general: 

 

 Gerència: el lloc de treball de Gerent passa del grup de funcionaris A2 al grup 
A1. 

 Àrea d’intervenció: es crea un lloc de treball nou d’un/a administratiu/va C1. 
 Les tècniques adscrites al servei de millora i estratègia corporativa es 

contemplen en una partida orgànica nova, separada de la de l’Administració 
general a la què també s’afegeixen els tècnics que al 2020 estaven a l’orgànica 
de Dinamització de polígons de l’Àrea DL. A SMEC també es consigna un 
tècnic que durant el present exercici estava a l’Àrea d’Intervenció i que 
actualment està adscrit a aquest altre servei. 

 A l’Àrea de Persones i Valors s'ha incorporat una tècnica del grup A2 que ha 
passat de l' Àrea de TRFO  i s' ha incrementat la jornada de treball del lloc de 
treball de suport de recepció, per l’assistència al registre d' entrada.    

2.2.2. Compra de béns i serveis 

Les previsions pressupostàries d’aquest capítol s’han realitzat a partir de dades aportades per 
part dels diferents serveis de l’entitat d’acord amb les estimacions de necessitats durant 
l’exercici i pugen un total de 7.193.171,63 euros, que representa un augment del 4,14% 
 
Les previsions de despesa d’aquesta naturalesa en partides d’administració general augmenten 
en un 15,29% amb relació a les de l’actual exercici. En termes generals això és degut a que 
arran de la nova situació generada per la crisi de la COVID, hi ha partides que s’han augmentat 
preveient les necessitats que continuaran havent-hi durant el proper exercici, principalment, la 
compra de material informàtic i la partida del servei de neteja o també la de material sanitari. 
També s’ha augmentat la partida de les indemnitzacions dels membres dels òrgans de govern 
en un 37,99%. Aquests increments donen resposta a les necessitats reals a contemplar per 
aquests conceptes d’acord amb les dades que efectivament han estat necessàries en exercicis 
pressupostaris precedents i els compromisos adquirits 
 
Han sofert reducció la partida de les primes d’assegurances, la de reparació i manteniment de 
les carpes i la de material no inventariable. S’estima que la reducció de consignació en 
aquestes aplicacions no han de pertorbar l’efectivitat de les necessitats dels serveis i 
subministres que contemplen.  
 

COMPRA DE BENS I SERVEIS 2.020 2.021 Diferència %

MEDIAMBIENT I TERRITORI 24.600,00 €                     24.821,40 €                      221,40 €                             0,90%

PSI 2.892.242,77 €             3.014.090,74 €              121.847,97 €                   4,21%

SERVEIS INTERNS DE SERVEIS PERSONALS 100,00 €                            -  €                                      

ENSENYAMENT 3.339.183,56 €             3.389.405,82 €              50.222,26 €                      1,50%

JOVENTUT 107.516,00 €                  82.928,22 €                      24.587,78 €-                      -22,87%

CONSUM -  €                                     -  €                                      -  €                                      

HABITATGE -  €                                     100,00 €                             100,00 €                             

SALUT -  €                                     -  €                                      -  €                                      

ARXIU 14.462,40 €                     21.989,15 €                      7.526,75 €                         52,04%

SERVEIS INTERNS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 200,00 €                            100,00 €                             100,00 €-                             -50,00%

TREBALL I FORMACIÓ -  €                                     -  €                                      -  €                                      

OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL 300,00 €                            400,00 €                             100,00 €                             33,33%

FOMENT OCUPACIÓ FITXES 40 I 41 300,00 €                            -  €                                      300,00 €-                             -100,00%

TURISMEI XARXA DE PRODUCTES A LA TERRA 33.993,83 €                     87.774,59 €                      53.780,76 €                      158,21%

SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA 15.581,16 €                     20.000,00 €                      4.418,84 €                         28,36%

ADMINISTRACIÓ GENERAL 478.489,99 €                  551.661,71 €                   73.171,72 €                      15,29%

TOTAL CAPÍTOL 2 DESPESA 6.906.969,71      7.193.271,63       286.401,92           4,15%  



 
 

 

 
 

2.2.3. Càrrega financera i estat del deute  

Les previsions pressupostàries d’aquest capítol pugen un total de 60.426,70 euros, el que 
significa un augment del 112% amb relació al pressupost de 2020. Això és degut principalment 
a la incorporació de consignació pressupostària en concepte d’interessos del préstec a llarg 
termini fora del sector públic per al finançament de l’adquisició del nou local com a seu del 
Consell Comarcal. 
 
També s’ha previst consignació per atendre les despeses financeres de l’operació de tresoreria 
que anualment es formalitza. Es redueix la previsió per interessos de demora i es deixa sense 
consignació pressupostària la partida per atendre altres depeses financeres. 

2.2.4. Transferències corrents 

El capítol 4 del pressupost de despeses de les previsions pressupostàries pel 2021 puja un 
total de 8.789.480,30 euros i suposa un augment del 2,73%.  El següent quadre efectua una 
comparativa entre les previsions a futur i els del present exercici a partir de les grans àrees de 
despesa que es contenen a nivell de capítol 
 
Transferènc ies corrents 2.020 2.021 Diferènc ia %

PSI 4.895.562,92 €    4.825.525,44 €    70.037,48 €-          -1,43%

ENSENYAMENT 3.400.432,15 €    3.687.314,23 €    286.882,08 €       8,44%

JOVENTUT 138.795,50 €       127.465,90 €       11.329,60 €-          -8,16%

HABITATGE -  €                      100,00 €                11.329,60 €-          

OIL -  €                      300,00 €                300,00 €                

TURISME 2.240,00 €            2.400,00 €            160,00 €                7,14%

SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA -  €                      16.000,00 €          16.000,00 €          

ADMINISTRACIÓ GENERAL 118.474,73 €       130.474,03 €       12.000,00 €          10,13%

TOTAL CAPÍTOL 4 8.555.505,30 €    8.789.579,60 €    234.074,30 €       2,74%  
 
A l’Àrea de l’Administració general, l’augment ve motivat per la incorporació d’una subvenció 
per projectes de cooperació internacional i una altra per l’Associació agrària de joves 
agricultors. Pel que fa al Servei de Millora i Estratègia corporativa, s’incorporen subvencions de 
4.000 euros als membres de la Taula Vallès Oriental Avança (sindicats i l’organització 
empresarial PIMEC).  
El Servei de Turisme veu augmentada la despesa d’aquest capítol per l’increment de la quota 
de l’Agència Catalana de Turisme. Finalment, les previsions d’Ensenyament pel que fa als ajuts 
individuals de menjador, comporten un augment del 8,44%. Es preveu que l’Oficina comarcal 
d’habitatge doni continuïtat a la convocatòria de subvencions adreçades al foment del lloguer i 
l’habitatge assequible i per tant, es deixa oberta aquesta partida.   
Les previsions a la baixa pel que fa a aquest capítol les trobem a l’Àrea de PSI, motivades per 
la disminució del conveni de solidaritat Punt de Trobada  i de Joventut, atesa la menor dotació 
pel que fa al Pla comarcal de Joventut i el finançament pels ajuntaments amb relació als 
professionals dels serveis bàsics d’atenció primària. 

2.2.5. Fons de contingència 

S’ha incorporat el capítol cinquè dotat en 110.126,12 euros els fons de contingència que conté 
la previsió dels costos per contingències generals de l’exercici corrent. S’ha deixat amb una 
consignació simbòlica de 100 euros, les partides de personal d’alguns serveis. 

2.2.6. Inversions 

El total del capítol VI d’inversions reals, és de 2.260.000 euros i conté com a partida principal 
l’import necessari per a l’adquisició de la nova seu del Consell Comarcal. Les previsions per a 
inversions en equips per a processos informació i en eines, maquinaries i utillatges necessaris 
per a la prestació operativa dels serveis encomanats propis de gestió en el camp administratiu 
s’han deixat igual que les del present exercici. 



 
 

 

 
 

2.2.7. Transferències de capital 

En el pressupost 2021 no  preveu transferències de capital, no obstant s’ ha previst  partides 

obertes amb quantia simbòlica per al supòsit que fossin necessàries de aprovisionar.  

2.2.8. Actius financers 

No hi ha hagut variacions en aquet capítol. L’import està ajustat d’acord amb les estimacions 
pel mateix concepte i import en previsió en l’estat d’ingrés. 

2.2.9. Passius financers 

S’incorpora l’amortització del préstec a llarg termini per a l’adquisició del nou local com a seu 
del Consell Comarca. 

3. LIQUIDACIÓ I AVANÇ DE LIQUIDACIÓ 

L’article 168.1 b) del RDL 2/2004, de 5 de març, regula la documentació que ha de formar part de 

l’expedient pressupostari, entre la que figura la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i 

l’avançament de la de l’exercici corrent, referida, al menys, a sis mesos de l’exercici corrent. 

L’expedient incorpora la liquidació de l’exercici 2020 així com un avanç de liquidació de l’exercici 

2021 referenciat als tres primers trimestres de l’any. 

4. EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 

De conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 4 de l’article 165 del RDL 2/2004, de 5 de març, 

que cadascú dels pressupostos que s’ integren en el pressupost general  haurà d’aprovar-se 

sense dèficit inicial. La interpretació que es fa d’aquest mandat legal és que cada un dels 

pressupostos s’ha d’aprovar equilibrat, en el sentit d’equilibri material, és a dir que els ingressos 

corrents previstos han de ser suficients per a finançar la despesa corrent més la despesa relativa a 

les amortitzacions previstes. 

El pressupost presenta un equilibri suficient entre els ingressos corrents i la despesa a la 
que han de dotar de cobertura financera. 

5. PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
(CGRVO) 

Amb la finalitat de complir amb el que estableix la LOEPSF, i d’acord amb els criteris del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC) i de la classificació d’entitats a 
l’efecte de comptabilitat nacional efectuada per la Intervenció General de l’Estat, les entitats 
que depenen del Consell Comarcal del Vallès Oriental que figuren a l’inventari d’ens del sector 
públic local son el Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental i la Societat Serveis 
ambientals del Vallès Oriental (SAVOSA). El pressupost del Consorci adscrit forma part del 
Pressupost General del Consell Comarcal i per tant els tràmits relatius a la seva elaboració, 
aprovació i publicitat i entrada 
en vigor son els establerts als articles 168 i 169 del TRLRHL i s’han de fer de forma conjunta. 
 
En resum per capítols i en termes consolidats, el pressupost del CGRVO i la Societat SAVOSA 
s’incorpora a continuació: 
 



 
 

 

 
 

cap. DESPESA CGRVO SAVOSA 

DADES 

AGREGADES TRANS. INTERNES 

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT 

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 2.178.539,92 7.537.468,30 9.716.008,22 9.716.008,22

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 28.855.199,04 8.929.870,40 37.785.069,44 15.958.694,82 21.826.374,62

Servei Comarcal de Deixalleries 4.871.335,30 3.006.550,56 7.877.885,86 5.068.507,15

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 3.719.456,16 3.217.290,76 6.936.746,92 4.450.743,22

Servei de Recollides de Convenis 5.299.567,03 2.373.104,01 7.672.671,04 5.020.930,35

Centre Comarcal Tractament de Residus 13.543.079,74 0,00 13.543.079,74 247.378,06

Serveis generals Administració general 1.421.760,81 332.925,07 1.754.685,88 1.171.136,04

CAP. 3 DESPESES FINANCERES 80.341,42 0,00 80.341,42 80.341,42

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 557.017,35 0,00 557.017,35 557.017,35

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 230.106,40 256.641,72 486.748,12 486.748,12

DESPESA CORRENT 31.901.204,13 16.723.980,42 48.625.184,55 15.958.694,82 32.666.489,73

CAP. 6 INVERSIONS REALS 4.713.179,61 70.080,00 4.783.259,61 4.783.259,61

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 30,00 0,00 30,00 30,00

DESPESA DE CAPITAL 4.713.209,61 70.080,00 4.783.289,61 0,00 4.783.289,61

Despesa NO FINANCERA 36.614.413,74 16.794.060,42 53.408.474,16 15.958.694,82 37.449.779,34

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa FINANCERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESA 36.614.413,74 16.794.060,42 53.408.474,16 15.958.694,82 37.449.779,34  

cap. INGRÉS CGRVO SAVOSA 

DADES 

AGREGADES TRANS. INTERNES

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT

CAP. 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 32.697.847,25 16.794.060,42 49.491.907,67 15.958.694,82 33.533.212,85

Servei Comarcal de Deixalleries 4.879.485,50 5.023.431,38 9.902.916,88 5.068.507,15

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 4.495.743,22 5.558.397,48 10.054.140,70 4.450.743,22

Servei de Recollides de Convenis 5.620.930,35 5.299.547,03 10.920.477,38 5.020.930,35

Centre Comarcal Tractament de Residus 14.718.417,66 0,00 14.718.417,66 247.378,06

Serveis generals Administració general 2.983.270,52 912.684,53 3.895.955,05 1.171.136,04

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 315.766,49 0,00 315.766,49 315.766,49

CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRÉS CORRENT 33.013.613,74 16.794.060,42 49.807.674,16 15.958.694,82 33.848.979,34

CAP. 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 700,00 0,00 700,00 700,00

INGRÉS DE CAPITAL 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00

Ingrés NO FINANCER 33.014.313,74 16.794.060,42 49.808.374,16 15.958.694,82 33.849.679,34

CAP. 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 3.600.100,00 0,00 3.600.100,00 3.600.100,00

Ingrés FINANCER 3.600.100,00 0,00 3.600.100,00 0,00 3.600.100,00

TOTAL ING RÉS 36.614.413,74 16.794.060,42 53.408.474,16 15.958.694,82 37.449.779,34  

6. CONCLUSIONS 

 Compliment principi de suficiència 
 
De l’anàlisi que consta en el cos del present informe, s’observa que existeix suficiència de 
crèdits per atendre al compliment de les obligacions exigibles i despeses de funcionament de 
serveis. 
 

 Compliment del principi d’anivellament 
 
El pressupost es presenta anivellat tant en ingrés com en despeses. 
 

 Bases d’avaluació d’ingressos i operacions de crèdit previstes 
 
La quantificació dels ingressos del pressupost s’ha dut a terme d’acord amb estimacions 
objectives que defineixen la possibilitat real de realització d’ingressos pel que respecta als que 
estan previstos en el pressupost. En atenció a l’escàs fons de maniobra pressupostari que no 
permet generar majors ingressos pel damunt dels totals previstos i la debilitat de l’equilibri 
pressupostari entre la despesa i els ingressos finalistes que limita considerablement l’obtenció 
d’estalvi  pressupostari, l’execució de la despesa pressupostària ha de realitzar-se en funció de 
l’efectivitat dels recursos finalistes que les financen, per evitar dèficits no desitjats. 
 
LA INTERVENTORA GENERAL 
Signat electrònicament 


