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FRANCESC  COLOME I  TENAS , President  del Consell Comarcal del Vallès Oriental , en 
compliment d’allò que disposa l’art. 168 del RD 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’art. 18 del RD. 500/1990, en 
relació al Pressupost General  elaborat per a l’exercici 2020, formula la següent: 
 

M E M Ò R I A  
 
 
Amb l’objectiu de donar compliment a les obligacions i serveis propis d’aquesta administració 
s’ha elaborat el  Pressupost  comprensiu dels drets que com a màxim es preveuen recaptar 
i les obligacions que s’estima seran reconegudes durant l’exercici 2021 per a l’ execució dels  
serveis que caldrà realitzar en atenció al marc competencial que  defineix  totes i cadascuna 
de les actuacions  a realitzar en ares a  vetllar per  l’interès públic propi de l’ acció d’aquesta 
administració publica i que legitima l’actuació  del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
El pressupost del Consell Comarcal per a l’ exercici 2021 es  presenta el detall de la despesa 
i l’ingrés i es quantifica  en un valor de 26.242.027,83 € corrent que suposa un increment 
d’un 14,13 % en relació a l’exercici 2020. 
 
Per àrees orgàniques la despesa es  distribueix  segons el quadre següent: 
 
 

 

2020 2021 Var iac ió  (%)

SERVEIS INTERNS MEDI AMBIENT-TERRITORI-SALUT 

141.713,92  € 143.384,77  € 1,18%

MEDIAMBIENTI  TERRITORI

804.309,96  € 925.911,12  € 15,12%

600,00  € 94.739,92  € 15689,99%

11.431.626,40  € 11.573.705,77  € 1,24%

46.855,82  € 47.768,36  € 1,95%

6.793.384,63  € 7.144.469,69  € 5,17%

JOVENTUT

399.574,85  € 270.348,88  € -32,34%

CONSUM

50.644,40  € 46.945,70  € -7,30%

HABITATGE

214.770,47  € 247.367,84  € 15,18%

ARXIU

14.462,40  € 21.989,15  € 52,04%

SERVEIS INTERNS DESENVOLUPAMENT LOCAL

64.780,31  € 169.782,77  € 162,09%

TREBALL I FORMACIÓ/FOMENT OCUPACIÓ -SOC

130.284,55  € 400,00  € -99,69%

OCUPACIÓ INDUSTRIA LOCAL

36.120,33  € 1.000,00  € -97,23%

TURISME I XARXA DE  PRODUCTES DE LA TERRA

166.894,36  € 222.004,96  € 33,02%

SERVEIS LABORALS ESPECIALITZATS  (FITXES 40.1  I 40 .2) //FOMENT DE L'  OCUPACIÓ 

149.221,28  € 130.307,77  € -12,67%

SMEC-SERVEI MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA

77.808,55  € 248.613,75  € 219,52%

ADMINISTRACIÓ GENERAL 

2.469.453,54  € 4.953.287,38  € 100,58%

TOTAL DESPESA ORGÀNICA 22.992.415,77  € 26.242.027,83  € 14,13%

ÀREA D'IMPUTACIÓ ORGÀNICA 

SALUT

SERVEIS SOCIALS 

SERVEIS INTERNS DE L'  ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

ENSENYAMENT 
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La despesa, per àrees orgàniques,gràficament queda representada com segueix: 
 
 

 
 
 
En comparativa entre els dos exercicis pressupostaris 2020-2021, el gràfic és el següent : 
 

 
 

2020 2021
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Les línies generals d’actuació d’aquest Pressupost i la seva execució pel 2021 varien en 
relació a les de d’exercici actual en els termes següents: 
 

 L’àrea de MEDI AMBIENT I TERRITORI representa un 4,44 % del total del pressupost  
del Consell Comarcal.  
 
Aquesta àrea es divideix en tres subàrees que són, la de serveis interns propis 
(incorpora les despeses directes del cap de servei de l' àrea i dues administratives), 
l´ àrea de medi ambient i territori  que incorpora els serveis d'assistència  tècnica als 
municipis i  l´àrea de salut, també de caràcter assistencial per als municipis de la 
Comarca. 
 
 

 
 

 
 
 
 
A continuació s' incorpora el resum de pressupost de despesa i ingrés de les tres 
àrees descrites  en comparativa amb les previsions inicials de l´actual exercici. 
 
Despesa: 
 

 
  
 

 L' increment de despesa de capítol 1 amb relació al pressupost 2020, és degut la 

consignació de dos tècnics funcionaris més del grup A1 per les assistències tècniques 

en arquitectura als municipis i l’ampliació de la jornada de treball de la tècnica del 

programa de Gestió de l’energia i aigua. Tanmateix, dintre de l’Àrea de Mat s’adscriurà 

l’Àrea de Salut, que incorpora la dotació de dos tècnics funcionaris interins del grup 

A1. 

 

 A nivell de capítol 5è. es redueix a la baixa i és degut a que aquest capítol contempla 
en l' actual exercici 2020  els increments salarials previstos per a cada any de vigència 
del pacte entre el Govern i els Sindicats   de l' any 2018 que acordava el marc 

DESPESA PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 Diferència  (+/-) Di ferència  (%)

Tota l  orgànica  10 Àrea  SERVEIS INTERNS MAT-SALUT 141.713,92 € 143.384,76 € 1.670,84 € 1,18%

Tota l  orgànica  11. ÀREA MAT 804.309,96 € 925.911,12 € 121.601,16 € 15,12%

Tota l  orgànica  12.Àrea  SALUT 600,00 € 94.739,92 € 94.139,92 € 15689,99%

TOTAL 946.623,88 € 1.164.035,80 € 217.411,92 € 22,97%

ING RÉS PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 Diferència  (+/-) Di ferència  (%)

Tota l  orgànica  10 Àrea  SERVEIS INTERNS MAT-SALUT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Tota l  orgànica  11. ÀREA MAT 807.083,29 € 1.023.403,45 € 216.320,16 € 26,80%

Tota l  orgànica  12.Àrea  SALUT 600,00 € 122.127,84 € 121.527,84 € 20254,64%

TOTAL 807.683,29 € 1.145.531,29 € 337.848,00 € 41,83%

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di ferència  (+/- ) di ferència  (%)

Despesa de personal 912.861,92 € 1.138.914,41 € 125.512,60 € 13,75%

Despesa bens corrents i  serveis 24.600,00 € 24.820,50 € 121.847,97 € 495,32%

Transferènc ies corrents 9.161,96 € 300,90 € -70.037,48 € -764,44%

946.623,88 € 1.164.035,81 € 177.323,09 € 18,73%
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plurianuals d' increment salarial per al període 2018-2020 .Aquest any dons, ja no 
resulta aplicable. Aquesta explicació es fa extensiva a la resta  de consignacions  
previstes  en capítol 5è de tot el pressupost que han vist mermades  les consignacions 
en atenció que en aquest capítol s' hi va imputar els increments salarials  que 
suposaven els percentatges acordats.  

 
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% d' acord amb  les previsions 
que contempla l' avantprojecte de pressupostos general de l' Estat per al 2021 
 
El detall de variació  de l' ingrés és el següent : 
 
 

 
 

 Es comprova un increment significatiu de les taxes. S' ha aplicat  d'acord amb les 
dades de liquidació  corresponents a l'actual exercici i extrapolant la previsió futura  
que es mantingui en la mateixa tendència.  
 

 S' actualitza  el valor de conveni  amb ensenyament de mobilitat 
 

 Es contempla subvenció de la Diputació  de millora d' eficiència energètica. 
 

 Les aportacions municipals  en concepte d' assistència  per energia i aigua, oficina 
i assistència tècnica , és on trobem el resultat més significatiu   amb un increment 
de finançament del 40,67% en relació a l' exercici actual. Aquesta informació s' ha 
actualitzat a partir de les dades facilitades pel servei i d'acord amb els 
compromisos ferms pactats amb els ajuntaments de la comarca. 

 
Els cost del servei ajustat amb la imputació dels  seus costos interns propis i els indirectes 
d'administració general queda com segueix : 
 

 
 
 
 

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di ferència  (+/- ) di ferència  (%)

Taxes i  altres ingressos 68.500,00 € 110.500,00 € 42.000,00 € 61,31%

Transferènc ies corrents 

   1 .Generalitat 22.034,74 € 22.677,72 € 642,98 € 2,92%

   2 .Diputac io 100,00 € 31.183,63 € 31.083,63 € 31083,63%

   3 .Ajuntaments 651.449,00 € 916.362,39 € 264.913,39 € 40,67%

   4 .Consorc i  Gestió de residus VO 65.599,55 € 64.807,55 € -792,00 € -1,21%

807.683,29 € 1.145.531,29 € 337.848,00 € 1,84%

Descripció
Costos 

interns
DESPESA INGRÉS

dèfic it/superàvit 

servei

%imputac ió 

costos 

interns 

Costos interns  

imputats al  

servei

Dèfic it/  superàvit 

amb costos 

interns

imputac ió costos 

administrac ió  

general 

TOTAL 

DÈFICIT/SUPERÀVIT 

SERVEI 

Serveis interns / MAT i SALUT 143.384,77 €

Medi ambient i territori (MAT) 925.911,12 € 1.023.403,45 € 97.492,33 € 0,94 € 134.781,68 € -37.289,36 € -34.442,77 € -71.732,12 €

Salut (SAL) 94.739,92 € 122.127,84 € 27.387,92 € 0,06 € 8.603,09 € 18.784,84 € -3.524,21 € 15.260,63 €

Subtotal àrea 1 . 0 2 0 . 6 5 1 , 0 4  € 1 . 1 4 5 . 5 3 1 , 2 9  € 1 2 4 . 8 8 0 , 2 5  € 100,00% 143.384,77 -18.504,52 € -3 7 . 9 6 6 , 9 8  € -5 6 . 4 7 1 , 4 9  €
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 L’ àrea de POLITIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT, representa el 44,16% del  total del 
pressupost i queda quantificat en 11.573.705.77 €.  
 
El quadre  següent  efectua una comparativa a nivell de capítol de despesa propi de 
l’àrea entre  les previsions pressupostàries i  les que consten en l’exercici precedent.   
 

 
 
Respecte a aquesta informació detallem: 

 
 La despesa de personal de l’Àrea de PSI és de 3.734.089,59 euros, import que 

representa un increment del 3,48% en relació al del present exercici, i en 
termes absoluts la diferència és de 125.512,60 euros. Aquest augment ha estat 
per la dotació de dos llocs de treball més a l’àrea (suport tècnic d’igualtat i 
tècnic/a de gestió) així com s’ha dotat de consignació econòmica el lloc de 
treball de tècnic d’infància i família). També  una tècnica de l’EAIA ha passat 
de jornada parcial a jornada completa. 
 

 La variació més significativa en despesa en bens corrents i serveis  es troba en 
la partida corresponent al servei SAD, contracte de prestació de serveis  que 
sobre el total d'increment a nivell de partida representa un 110%. 
En aquest capítol, disminueixen les previsions  per transport adaptat (3.026,00 
€); SAD estudis de desenvolupament del servei; servei d'assessorament i  
informació de la dona (-13.070,11 €). 

 
 Respecte al capítol quart de transferències corrents la variació  és negativa per 

valor de l'1,43 % .Les partides afectades son la de finançament als ajuntaments  
per serveis bàsics d'atenció social (-38.647,31 €) a partir de la informació obrant 
en l'addenda del Departament d’afers socials i família de la Generalitat de 
Catalunya. També  disminueix el Conveni de solidaritat l' apartat del punt de 
trobada  (-31.390,17 €) , d' acord amb la informació  facilitada pel departament.  

 
A   nivell d' ingrés el resum de diferències per capítol  són les que incorpora el quadre 
següent: 

 

 
 

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di ferència  (+/- ) di ferència  (%)

Despesa de personal 3.608.576,99 € 3.734.089,59 € 125.512,60 € 3,48%

Despesa bens corrents i  serveis 2.892.242,77 € 3.014.090,74 € 121.847,97 € 4,21%

Transferènc ies corrents 4.895.562,92 € 4.825.525,44 € -70.037,48 € -1,43%

11.396.382,68 € 11.573.705,77 € 177.323,09 € 1,56%

2020 2021 di f erència  (+/- ) di f erència  ( %)

Taxes i  altres ingressos 162.266,50 € 153.505,00 € -8.761,50 € -5,40%

Transferènc ies corrents 

   1 .Generalitat 6.554.777,62 € 6.557.006,05 € 2.228,43 € -5,07%

   2 .Diputac io 38.650,24 € 317.343,24 € 278.693,00 € 721,06%

   3 .Ajuntaments 5.019.708,41 € 4.974.534,71 € -45.173,70 € -0,90%

TOTAL 11.775.402,77 € 12.002.389,00 € -3.122,20 € -8,33%
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D' acord amb  aquesta informació, s' han reduït  les previsions d' ingrés del preu públic  
per transport adaptat  (-5,4%) . 
 
Els ingressos de la Generalitat per a la prestació dels servei i previstos en el contracte 
programa s'han aplicat a partir de la realitat del contracte programa de l'exercici actual. 
Si bé hi ha informació per part del Departament de Treball, Afers socials i Famílies  de 
que possiblement s'incrementin les dotacions per a l´exercici 2021, de moment les 
consignacions  s' ha valorat a partir del contracte programa formalitzat actualment. 
 
L’increment en les partides de transferències corrents de la Diputació es significatiu. 
En l'exercici precedent, en atenció a la situació financera de l' entitat a l’hora d'elaborar 
el pressupost  es va optar  no considerar cap subvenció que no  tingués en el moment 
d'elaboració del pressupost cap compromís ferm d'aportació a fi d'evitar dèficits 
pressupostaris davant l'obligació de donar compliment estricte al Pla econòmic 
financer aprovat. Durant l' exercici s'han complert les previsions en escreix i, es  
considera que en atenció a la crisi sanitària  que genera un nivell de vulnerabilitat 
social  important, la Diputació de Barcelona seguirà aprovant els  programes de 
cooperació en matèria assistencial, que ha vingut desenvolupant ens els darrers 
exercicis.  
 
Pel que respecte als ingressos per aportacions municipals, en termes absoluts es 
redueixen  en relació a l'exercici precedent 45.173,70 €. Les diferències més 
significatives a la baixa , les trobem en la gestió de SAD per valor de  52.105,09 €; 
també per l'aportació del conveni interadministratiu per valor de 21.043,64 €. Com a 
increment, en aquest apartat, citem la partida d' aportació  dels ajuntaments per al 
transport adaptat que es quantifica en 22.260,91 € 
 
El resum de costos  directes i indirectes aplicats al servei i  el finançament   és el 
següent : 
 

 
 
 
 

 L' àrea de SERVEIS PERSONALS del  Consell Comarcal del Vallès Oriental, s'integra 
de les  subàrees següents: 

 
 1.Ensenyament :Contempla el servei de transport escolar i els ajuts de menjador  
 
En aquesta àrea, a nivell d' ingrés, les variacions, han estat les següents: 
 

Descripció
Costos 

interns
DESPESA INGRÉS

dèfic it/superàvit 

servei

%imputac ió 

costos 

interns 

Costos interns  

imputats al  

servei

Dèfic it/  

super+avit amb 

costos interns

imputac ió costos 

INDIRECTES 

administrac ió  

general 

TOTAL 

DÈFICIT/SUPERÀVIT 

SERVEI 

Polítiques socials i d' igualtat 11.573.705,77 € 12.002.389,00 € 428.683,23 € 0,00 € 0,00 428.683,23 € -4 3 0 .5 2 7 ,7 5  € -1.844,52 €
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Com es pot comprovar,  s' han mantingut la  taxa per prestació de serveis.  
 
Respecte a les aportacions de Generalitat departament d'Ensenyament i Diputació de 
Barcelona,  en el quadre es pot observar un major ingrés no previst en l'exercici precedent  
per aportacions de Diputació si bé, cal posar de manifest, que, en realitat, l’exercici precedent 
es va contemplar les aportacions de Diputació dins de la transferència de la Generalitat. En 
valors absoluts es xifra l'increment en 304.554,27 €. 
 
Les imputacions econòmiques en pressupost s' han dut a terme a partir de  de l'addenda  
signada en l´exercici actual  amb el Departament d'Ensenyament i que ha estat  facilitada 
pel servei donat que hores d'ara encara no es disposa de l’addenda definitiva de l'exercici 
2021 signada.  
 
També s'incrementen les aportacions  dels ajuntaments, per convenis de transport post 
obligatori en previsió a la regularització que es farà dins de l'exercici pressupostari per aquest 
concepte.  
 
En relació a la despesa, el resum de variacions són les que es contemplen en el quadre 
següent : 
 

 
 

 L' increment de  despesa de personal  bé produïda pel canvi del complement 
específic de la persona administrativa que porta la gestió del transport escolar 
i pel canvi previst de tipus de contracte pel que fa al segon lloc de treball 
d’aquest servei (de contracte en pràctiques a personal laboral temporal del grup 
C1). 

 
 L´increment de depesa en bens corrents i serveis  ho és per l'ajustament a 

l´alça de les previsions de transport  escolar no obligatori del municipi de Sant 
Celoni  que suposa una aportació extra per valor de 40.196.11 € i de  per 
12.397,95 € per monitoratge.  

 
 El capítol quart de transferències corrents, preveu increment d'aportacions per 

ajuts individuals de menjador escolar i contempla un increment del 8,44%. 
 

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di f erència  ( +/- ) di f erència  ( %)

Taxes i  altres ingressos 125.169,00 € 125.169,00 € 0,00 € 0,00%

Transferènc ies corrents 

   1 .General itat 6.987.461,88 € 6.633.516,15 € -353.945,73 € -5,07%

   2 .Diputac io 0,00 € 658.500,00 € 658.500,00 €

   3 .Ajuntaments 50.803,42 € 127.003,55 € 76.200,13 € 149,99%

   4 .Aportac ions empreses 37.500,00 € 34.377,80 € -3.122,20 € -8,33%

7.163.434,30 € 7.544.188,70 € 380.754,40 € 5,32%

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di ferència  (+/- ) di ferència  (%)

Despesa de personal 53.255,50 € 67.749,64 € 14.494,14 € 27,22%

Despesa bens corrents i  serveis 3.339.283,56 € 3.389.405,82 € 50.122,26 € 1,50%

Transferènc ies corrents 3.400.432,15 € 3.687.314,23 € 286.882,08 € 8,44%

6.792.971,21 € 7.144.469,69 € 351.498,48 € 5,17%
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 2.Joventut 
  
La despesa total de l' àrea  es quantifica en 270.348,88 euros, que suposa una reducció de 
32,3% en relació a l' exercici precedent. 
 
Les partides d' ingrés sumen  288.808,84 €, que equival a un 28,81% menys. 
 
Les partides de personal han sofert variació a la baixa. Aquesta disminució és deguda a la 
reducció de les aportacions previstes per la Fira Guia't de la Diputació de Barcelona  i també 
per  les disminucions d'aportacions d' ajuntaments amb destí finalista per al Tècnic compartit 
de joventut,  així com  la reducció de les previsions de referents d'ocupació  del programa 
del Servei d’Ocupació de Catalunya que s' han deixat oberta  partida simbòlicament per valor 
de 100 € pel cas que sigui concedit de nou durant l' exercici  el que, determinarà, en tot cas,  
la generació de crèdit corresponent.  
 
 3.Consum 
 
L´àrea de consum també disminueix en despesa en relació a l'exercici precedent, 
corresponent a un 7 % que és atribuïble íntegrament a la disminució de cost de personal . 
 
A nivell d' ingrés també  es preveu una disminució dels recursos  finalistes que atorgarà la 
Diputació de Barcelona per aquesta finalitat i  que suposa una reducció  en termes absoluts 
per valor de 6.519,67€. 
 
 4.Habitatge 
 
El quadre següent resumeix les principals modificacions que  suposa el pressupost en relació 
a l'exercici precedent.  

 
 

 
 

 
 La major despesa  bé produïda a nivell de capítol I de personal  i es justifica per la 

incorporació d’una persona de pràctiques que es va incorporar a finals del present 
exercici 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.També, i en atenció 
a la situació  de vulnerabilitat social  derivada d ela crisis  provocada per la COVID-19 
, es preveu que durant l' exercici s' incrementaran les  tasques del departament , per 
la que s' ha obert partida per a  cobrir les possibles necessitats de personal del servei 
que actualment no estan definides.  
 

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di ferència  (+/- ) di ferència  (%)

Despesa de personal 212.613,03 € 246.967,84 € 34.354,81 € 16,16%

Despesa bens corrents i  serveis 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00%

Transferènc ies corrents 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00%

Fons de contingènc ia 2.057,44 € 100,00 € -1.957,44 € -95,14%

Inversions reals 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00%

214.770,47 € 247.367,84 € 32.597,37 € 15,18%
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 En el capítol quart de transferències corrents , s' ha obert una partida  en previsió a  
obertura durant l' exercici d'a activitat de foment i prevista per a subvenció del foment 
del lloguer i habitatge assequible.   

  
Respecte a les previsions d' ingrés , tenim: 
 

 
 

 El quadre posa de manifest un increment considerable en relació a l' exercici 
precedent en quan a ingrés  d' un 44,37% en més.  

 
 El major ingrés  per el Servei d'intermediació hipotecària  que s' incrementa en 

23.063,78 €  i per als convenis d' assistència tècnica i de cogovenança amb els 
municipis de la comarca que suposa un major ingrés  de 43.505,77 € de més en 
relació a l'exercici precedent.  

 
 5. Arxiu 
 
La despesa prevista es quantifica en 21.989,15 € i l´ingrés en 39.459,00 €. Incrementa en 
relació a l'exercici precedent en 12.135,60 € l´ingrés en atenció a la previsió d'increment 
d'aportació de la Generalitat del conveni de funcionament. Aquest increment d'ingrés està 
previst d'aplicar a majors estudis i treballs tècnics del servei.   
 
 

 A nivell  pressupostari l’àrea de DESENVOLUPAMENT LOCAL, s'integra per les  
subàrees següents : 

   

Treball i formació .Foment ocupació -SOC 

OIL -Ocupació de la indústria local  

Turisme i xarxa productes de la terra (TUR) 

Serveis laborals especialitzats. Fitxes 40,1 i 40.2  

 
 
El comú de tots aquests serveis és el caràcter  de les activitats que s' hi desenvolupen que 
giren totes entorn a actuacions  de foment del treball i de les activitats econòmiques locals.   
 
La comparativa entre l’exercici 2020 i 2021 determina una diferència negativa de menys 
despesa imputada al servei : 
 

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di ferència  (+/- ) di f erència  (%)

Taxes i  altres ingressos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Transferènc ies corrents 

   1 .Generalitat 90.106,00 € 97.856,00 € 7.750,00 € 8,60%

   2 .Diputac io 24.996,22 € 50.229,19 € 25.232,97 € 100,95%

   3 .Ajuntaments 79.840,82 € 133.346,59 € 53.505,77 € 67,02%

194.943,04 € 281.431,78 € 86.488,74 € 44,37%
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S´han ajustat a l' alça els costos interns del serveis incorporant el personal següent i  amb el 
repartiment de cost intern que suposa en cadascun dels subserveis que integren l' àrea. 
 

 
 
El resum del cost del servei aplicant els costos interns i la repercussió de costos indirectes  
d' administració general determina el resultat següent: 
 

 
 

 En darrer terme efectuem a l' anàlisi de la DESPESA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I 
DEL SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA (SMEC)  que és la despesa 
de caràcter general, la part no finançada de la qual, s'imputa com a cost indirecte de 
cadascun dels serveis que es presten.  

 
El detall i comparativa tant de l' ingrés com de la despesa de les previsions pressupostàries 
i les de l'actual exercici és la següent: 
 

 
 
Cal considerar que com a novetat en el pressupost de l' ens per l' exercici 2021  s' hi incorpora 
la previsió tant de despesa com d'ingrés de l'adquisició de la nova seu comarcal  amb previsió 
pressupostària per valor de 2.240.000,00 € que es financen íntegrament amb préstec.  
 
S'ha de prendre en consideració la comparativa  entre els dos exercicis en termes homogenis 
de conceptes pressupostaris i per tant la diferència en operacions de caràcter corrent i 
successiu  en despesa suposa un  increment del 15,8% i en ingrés del 13,9%. 
 
A continuació, es realitza una comparativa entre els dos exercicis pressupostaris  2020-2021  
per  conceptes econòmics: 

2020 2021 variació(+/-) variació (%)

SERVEIS INTERNS DL 64.780,31 € 169.782,77 € 105.002,46 € 162%

TIF-FOMENT OCUPÀCIÓ SOC 130.284,55 € 400,00 € -129.884,55 € -100%

OIL-OCUPACIÓ INDÚSTRIA LOCAL 36.120,33 € 1.000,00 € -35.120,33 € -97%

TURISME I XARXA PRODUCTES DE LA TERRA 166.894,36 € 222.004,95 € 55.110,59 € 33%

SLE-FOMENT OCUPACIÓ FITXES 40.1  i .2 149.221,28 € 130.307,77 € -18.913,51 € -13%

547.300,83 € 523.495,49 € -23.805,34 € -4,35%

SERVEIS interns Total cost anual 41  SOC 42 OIL 43 TURIS XAR 49 FITXA 41-42

Administrativa (MC) 35.753,64 €                         35.753,64 €                   

Administrativa (AV) 28.915,23 €                         28.915,23 €                   

Tècnica A2 (FR) 59.268,94 €                         59.268,94 €                     

Tècnica A2(GS) 45.912,70 €                         45.912,70 €                         

169.850,51 €                       45.912,70 €                         -  €                               64.668,87 €                   59.268,94 €                     

Descripció
Costos 

interns
DESPESA INGRÉS

dèfic it/superàvit 

servei

%imputac ió 

costos 

interns 

Costos interns  

imputats al  

servei

Dèfic it/  

super+avit amb 

costos interns

imputac ió costos 

INDIRECTES 

administrac ió  

general  

TOTAL 

DÈFICIT/SUPERÀVIT 

SERVEI 

Serveis interns/Desenvolupament local (*) 183.414,49 € -183.414,49 €

Treball i formació .Foment ocupació -SOC 400,00 € 10.100,00 € 9.700,00 € 25,03% 45.912,70 -36.212,70 € -14,71 € -36.227,41 €

OIL-Ocupació de la indústria local 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 0,00 € -36,76 € -36,76 €

Turisme i xarxa productes de la terra (TUR) 222.004,95 € 254.623,43 € 32.618,48 € 35,26% 64.668,87 -32.050,39 € -8.161,64 € -40.212,03 €

Serveis laborals especialitzats.Fitxes 40,1 i40.2 (SLE) 130.307,77 € 148.302,96 € 17.995,19 € 32,31% 59.268,94 -41.273,75 € -4.790,54 € -46.064,29 €

Subtotal àrea 1 8 3 . 4 1 4 , 4 9  € 3 5 3 . 7 1 2 , 7 2  € 4 1 4 . 0 2 6 , 3 9  € -1 2 3 . 1 0 0 , 8 2  € 0 , 9 3  € 1 6 9 . 8 5 0 , 5 1  € -1 0 9 . 5 3 6 , 8 4  € -1 3 . 0 0 3 , 6 5  € -1 2 2 . 5 4 0 , 4 9  €

PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 Diferència (+/-) PRESSUPOST 2020 PRESSUPOST 2021 Diferència (+/-)

77.808,55 € 248.613,75 € 170.805,20 € 77.808,55 € 106.760,77 € 28.952,22 €

2.469.453,54 € 4.953.287,38 € 2.483.833,84 € 1.846.483,01 € 4.325.899,66 € 2.479.416,65 €

2.240.000,00 € 2.240.000,00 €

2.547.262,09 € 5.201.901,13 € 414.639,04 € 1.924.291,56 € 4.432.660,43 € 268.368,87 €

INGRÉSDESPESA

Servei estratègia corporativa (SMEC)

Servei Administració General 

(-)Inversió nova seu(despesa i finançament)

TOTAL 
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Respecte a la despesa  les principals variacions són:  
 

 A nivell de capítol 1, les dues tècniques que estaven incorporades al servei de 
millora i estratègica corporativa (SMEC) estaven i assignades a l’orgànica 
d'administració general, en atenció a les funcions especifiques que 
desenvolupen, s’han separat en una orgànica específica pel servei. A SMEC 
també s’ha incorporat un tècnic A1 que durant el present exercici estava adscrit 
a l’Àrea d’Intervenció així com els tècnics que porten el projecte de dinamització 
dels polígons d’activitat econòmica de la comarca. 
 
A l’Àrea d’Intervenció s'hi incorpora un lloc de treball d'administratiu, escala 
d'administració  general,  que es finança amb el saldo de  la baixa de l'auxiliar 
administratiu de tecnologies de la informació  produïda durant l' actual exercici. 
Tanmateix en aquesta àrea s'han ajustat les consignacions de complement 
específic a la tècnica del servei per adequar-les homogèniament a les mateixes 
de tècnics de la seva categoria, nivell de responsabilitat , dedicació i 
especialització tècnica assimilat.  
 
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.  
 
També s'ha incorporat  dotació pressupostària  per al lloc de treball de 
Secretaria reservat a funcionari d' administració local amb habilitació de 
caràcter nacional  en atenció  a que es preveu durant l' exercici la cobertura del 
lloc per persona habilitada.  
 

 En el capítol dos, s'han dut a terme ajustaments  a partir de les necessitats  
observades en l'estat d' execució del present exercici pressupostari. 
L'increment en termes relatius es situa en un  15,2 %. Mereixen especial  
significació les variacions corresponents a les partides de diversa despesa 
informàtica ( incrementa en 20.000 €); productes farmacèutics i material sanitari 
(4.950,00 € de més)  necessaris per  atendre les necessitats  de caràcter 
sanitari derivats de la crisi sanitària de la COVID-19; la partida de neteja i a 
condicionament incrementat com a conseqüència del nou contracte formalitzat 
i les indemnitzacions a òrgans de govern,  que s' ha ajustat a l' alça  d' acord 
amb les necessitats estimades durant l'exercici a partir dels acords plenaris 
adoptats. 

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di f erència  ( +/- ) di f erència  ( %)

Despesa de personal 1.737.156,15 € 1.981.462,07 € 244.305,92 € 14,06%

Despesa bens corrents i  serveis 494.071,15 € 571.661,71 € 77.590,56 € 15,70%

Despesa f inancera 28.500,00 € 60.426,70 € 31.926,70 € 112,02%

Transferènc ies  corrents 118.474,73 € 146.474,03 € 27.999,30 € 23,63%

Fons de contingènc ia 128.860,06 € 109.426,12 € -19.433,94 € -15,08%

Inversions reals 20.200,00 € 2.260.000,00 € 2.239.800,00 € 11088,12%

Amortitzac ió de deute 0,00 € 52.450,50 € 52.450,50 € 0,00%

2.527.262,09 € 5.181.901,13 € 2.654.639,04 €
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 La variació de despesa financera del capítol tres, és significativa entorn  al 
112%. Aquest fet és degut a la imputació del cost financer derivat de la 
formalització del préstec a llarg termini amb destí finalista a la inversió 
d'adquisició de la nova seu comarcal.  

 
 Respecte al capítol  quatre  es manté en termes generals i s' hi incorporen dues 

noves   aportacions, una  per cooperació internacional  i l'altre per a joves 
agricultors comarcals per valor de 10.000,00 € i 2.000,00 € respectivament.  

 
 
A nivell d' ingrés , el quadre resum de variacions  és el següent : 
 

 
 
En resum, citem  a continuació les modificacions més significatives : 
 

 En taxes la variació és escassament significativa  i en essència es per 
increment de previsió de 2.000,00 € de consignació de tramitació de proves 
selectives  i 1.000,00 € de recursos eventuals . 

 Respecte a les transferències corrents es contempla un increment de 
165.000,00 € de Fons de cooperació per part de la Generalitat de Catalunya 
que respon als compromisos adoptats amb  aquesta entitat i la Presidència del 
Consell  i que durant l’actual exercici, ja s' ha fet efectiu.  

 També es contemplen ingressos de subvencions diverses de la  Diputació de 
Barcelona garantides per a l'Observatori de desenvolupament  econòmic i 
local, informativa, polígons industrials ,etc... 

 Les aportacions  municipals que s' hi contemplen són per les previsions de  
assistència municipal jurídica (61.876,60 €) i per assistència en matèria de 
tecnologies de la informació  (58.169,20 €). 

 També contempla les previsions d' ingrés del Consorci per a la gestió de 
residus del Vallès oriental, 484.709,80 € en concepte de transferència del 
conveni de prestació de serveis signat amb aquesta entitat. 

 
 
Com  s' ha posat de manifest, el capítol novè incorpora  previsió de préstec  a llarg termini  
per al finançament de la inversió de la nova seu. El càlcul del interessos i amortitzacions  de 
depesa corresponent al cost financer d'aquesta operació ha pres en consideració la 
formalització  passat tres mesos de l'exercici. 
 
Per últim, i en un altre ordre de coses, en atenció a que el 27 de juny de 2018, el Consell 
Plenari del Consorci  per a la gestió dels residus del Vallès Oriental va aprovar inicialment la 
modificació dels seus Estatuts per tal d’adaptar-los a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic quedant adscrit  en cada exercici pressupostari al Consell Comarcal  
del Vallès Oriental,  es considera que aquesta memòria resultaria incomplerta sense  posar 

CONCEPTE EXERCICI 2020 EXERCICI 2021 di ferència  (+/- ) di ferència  (%)

Taxes i  altres ingressos 11.700,00 € 14.500,00 € 2.800,00 € 23,93%

Transferènc ies corrents 1.892.291,56 € 2.157.860,43 € 265.568,87 € 14,03%

Actius f inancers 0,00 € 2.240.000,00 € 2.240.000,00 €

1.903.991,56 € 4.412.360,43 € 2.508.368,87 €
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de manifest  la situació pressupostària  d'aquesta entitat i la seva societat depenent Serveis 
ambientals del Vallès Oriental, SAVOSA en atenció a  que, pel que fa el règim pressupostari, 
de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial, l’adscripció del Consorci al Consell 
Comarcal comporta la seva subjecció al règim del Consell Comarcal, sense perjudici del que 
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera  en quant a la consolidació comptable de resultats.  
 
El  Consell comarcal ha d’incorporar com a Annex  en el seu pressupost,  el del Consorci de 
residus del Vallès Oriental  que, en resum per capítol presenta el detall següent: 
 
 

 
 
 
En termes consolidats de grup  i, en  detall en resum per capítols, és el següent: 
 

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 INGRÉS 36.614.413,74 16.794.060,42 53.408.474,16 15.958.694,82 37.449.779,34
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CONCLUSIONS 
 
 

El  pressupost és l’expressió sistemàtica, conjunta i  xifrada dels recursos  a generar que 
han de finançar els serveis a prestar durant l’ exercici  i que, un cop ajustat a l’alça han de 
ser suficients per a fer front a les despeses necessàries  per a la correcta prestació dels 
mateixos, amb l’objectiu de promoure, polítiques de caràcter social, laboral, tècniques i 
econòmiques  necessàries per al desenvolupament de la nostra comarca  i en benefici de la 
seva ciutadania.  
 
L’objectiu fixat  per a l’exercici econòmic que emprenem 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 a la  dinamització de l’activitat social, cultural  i  
econòmica. 
 
En  aquests termes s’ha elaborat aquest pressupost que respon a sis grans objectius 
prioritaris: 
 
 

 El benestar de les persones,  

cap. DESPESA CCVO CGRVO SAVOSA 

DADES 

AGREGADES 
TRANSF ERÈNCIES 

INTERNES

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT 

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 7.756.073,28 € 2.178.539,92 € 7.537.468,30 € 17.472.081,50 € 17.472.081,50 €

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 7.193.271,63 € 28.855.199,04 € 8.929.870,40 € 44.978.341,07 € 15.958.694,82 € 29.019.646,25 €

CAP. 3 DESPESES FINANCERES 60.426,70 € 80.341,42 € 0,00 € 140.768,12 € 140.768,12 €

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.789.579,60 € 557.017,35 € 0,00 € 9.346.596,95 € 484.709,80 € 8.861.887,15 €

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 110.126,12 € 230.106,40 € 256.641,72 € 596.874,24 € 596.874,24 €

DESPESA CORRENT 23.909.477,33  € 31.901.204,13  € 16.723.980,42  € 72.534.661,88  € 15.958.694,82  € 56.575.967,06  €

CAP. 6 INVERSIONS REALS 2.260.100,00 € 4.713.179,61 € 70.080,00 € 7.043.359,61 € 7.043.359,61 €

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

DESPESA DE CAPITAL 2.260.100,00  € 4.713.209,61  € 70.080,00  € 7.043.389,61  € 0,00  € 7.043.389,61  €

Despesa NO FINANCERA 26.169.577,33  € 36.614.413,74  € 16.794.060,42  € 79.578.051,49  € 15.958.694,82  € 63.619.356,67  €

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

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

Despesa FINANCERA 72.450,50  € 0,00  € 0,00  € 72.450,50  € 0,00  € 72.450,50  €

TOTAL DESPESA 26.242.027,83  € 36.614.413,74  € 16.794.060,42  € 79.650.501,99  € 15.958.694,82  € 63.691.807,17  €

cap. INGRÉS CCVO CGRVO SAVOSA 

DADES 

AGREGADES
TRANSF ERÈNCIES 

INTERNES

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT

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

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

CAP. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 413.274,00 € 32.697.847,25 € 16.794.060,42 € 49.905.181,67 € 15.958.694,82 € 33.946.486,85 €

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 23.568.453,83 € 315.766,49 € 0,00 € 23.884.220,32 € 484.709,80 € 23.399.510,52 €

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

INGRÉS CORRENT 23.981.827,83  € 33.013.613,74  € 16.794.060,42  € 73.789.501,99  € 15.958.694,82  € 57.830.807,17  €

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

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200,00 € 700,00 € 0,00 € 900,00 € 900,00 €

INGRÉS DE CAPITAL 200,00  € 700,00  € 0,00  € 900,00  € 0,00  € 900,00  €

Ingrés NO FINANCER 23.982.027,83  € 33.014.313,74  € 16.794.060,42  € 73.790.401,99  € 15.958.694,82  € 57.831.707,17  €

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

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 2.240.000,00 € 3.600.100,00 € 0,00 € 5.840.100,00 € 5.840.100,00 €

Ingrés FINANCER 2.260.000,00  € 3.600.100,00  € 0,00  € 5.860.100,00  € 0,00  € 5.860.100,00  €

TOTAL INGRÉS 26.242.027,83  € 36.614.413,74  € 16.794.060,42  € 79.650.501,99  € 15.958.694,82  € 63.691.807,17  €
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 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 per assegurar el dret de l’habitatge dels ciutadans amb necessitats de la 
Comarca. 

 Ajudar tècnicament  i contribuir a potenciar les  infraestructures dels nostres  municipis.  
 
 
 
 
El President del Consell Comarcal  
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRONICA  


