
 

 

 
MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA 

 
Procediment: Aprovació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(model normal) per a l'exercici 2023 

 
 

ASSUMPTE: MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DEL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
El pressupost del Consell Comarcal per a l'exercici 2023 es configura com la 
previsió de despeses i l'estimació dels ingressos previstos per cobrir aquestes 
despeses. 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.  

 
Es tracta d'un pressupost basat en la tendència o l'orientació del Consell 
Comarcal en el que la planificació pressupostària es basa en l'austeritat, el control 
de la despesa pública, la cerca de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió de l’entitat i 
en la dinamització social, cultural i econòmica de la comarca. A més, reflecteix el 
compromís amb l'estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit 
de despesa no financera de l'administració local. 

 
L'objectiu és que aquest Consell Comarcal sigui una administració ben gestionada 
i solvent,  que es regeixi per l'equilibri pressupostari per a l’execució dels serveis 
que ha de realitzar en el marc competencial que defineix les seves actuacions. 
Per això, el pressupost de l'exercici 2023 es caracteritza per l’increment d’ajudes 
socials, la major transparència, equilibri en els comptes i en definitiva, en 
l’austeritat en la despesa. 

 
El Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'exercici 2023 es 
detalla a continuació i es quantifica en un import de 30.732.695,87 euros, que 
suposa un increment de l’11,26% del pressupost inicial aprovat per a l’exercici de 
2022. 

 

 
 



 

 

Per àrees orgàniques i centres de cost, el pressupost es distribueix segons els 
quadres següents: 
 

DESPESES PER ÀREES I SERVEIS
 2023 AMB AUG. 

1,5% cap 1

 % SOBRE LES 

DESPESES TOTALS 

2023

INGRESSOS PER ÀREES I SERVEIS  2023

 % SOBRE EL 

TOTAL 

INGRESSOS 

2023

ACTUACIONS GENERALS 3.092.254,40 10,06% ACTUACIONS GENERALS 2.157.352,12 7,02%

ADMINISTRACIÓ GENERAL 2.821.532,21 9,18% ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.703.731,45 5,54%

GERENT 98.427,09 0,32% TDIT: TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 250.305,40 0,81%

INTERVENCIÓ 117.668,96 0,38% SERVEIS JURÍDICS 203.315,27 0,66%

TRESORERIA 54.626,14 0,18% INTERVENCIÓ 0,00 0,00%

GERÈNCIA 740.341,00 2,41% GERÈNCIA 714.254,29 2,32%

HABITATGE 440.428,70 1,43% HABITATGE 492.267,83 1,60%

PROGRAMA SALUT MENTAL 100,00 0,00% SMEC 221.986,46 0,72%

SMEC 299.812,30 0,98% DESENVOLUPAMENT LOCAL 562.381,38 1,83%

DESENVOLUPAMENT LOCAL 563.074,76 1,83% TURISME 284.694,94 0,93%

FOMENT DE L'OCUPACIÓ 263.688,95 0,86% XARXA PRODUCTES TERRA 37.000,00 0,12%

TURISME 225.906,93 0,74% FOMENT OCUPACIÓ 234.486,44 0,76%

XARXA LISMIVO 6.200,00 0,02% XARXA LISMIVO 6.200,00 0,02%

XARXA PRODUCTES TERRA 67.278,88 0,22% MEDI AMBIENT I TERRITORI 1.108.592,65 3,61%

MEDI AMBIENT I TERRITORI 1.168.688,10 3,80% SALUT 156.310,08 0,51%

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MAT 847.132,15 2,76% SERVEIS MAT 105.500,00 0,34%

OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 49.990,22 0,16% OFICINA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 45.000,00 0,15%

SALUT 122.475,75 0,40% ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MAT 801.782,57 2,61%

SERVEIS INTERNS MAT 149.089,97 0,49% POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 14.953.150,44 48,66%

POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 14.317.329,91 46,59% AUTONOMIA 5.743.014,43 18,69%

PSI AUTONOMIA 5.886.624,86 19,15% SSBB 6.447.080,62 20,98%

PSI COHESIÓ SOCIAL 448.956,34 1,46% COHESIÓ SOCIAL 443.242,35 1,44%

PSI IGUALTAT I DIVERSITAT 351.791,79 1,14% INFÀNCIA 1.975.819,17 6,43%

PSI INFÀNCIA I FAMÍLIA 2.117.704,46 6,89% IGUALTAT 343.993,88 1,12%

PSI SSBB 5.512.252,45 17,94% SERVEIS PERSONALS 11.236.964,98 36,56%

SERVEIS PERSONALS 10.851.007,71 35,31% ARXIU COMARCAL 50.774,40 0,17%

ARXIU COMARCAL 21.210,22 0,07% CONSUM 85.746,64 0,28%

CONSUM 49.454,34 0,16% ENSENYAMENT 10.568.377,34 34,39%

ENSENYAMENT 10.212.683,87 33,23% JOVENTUT 515.066,60 1,68%

ESPORTS 20.400,00 0,07% ESPORTS 17.000,00 0,06%

JOVENTUT 474.009,89 1,54% Total general 30.732.695,87 100,00%

SERVEIS INTERNS SP 73.249,39 0,24%

Total general 30.732.695,87 100,00%  
 
 

 
 



 

 

Amb relació a les adscripcions d’alguns serveis val a dir que amb relació a 
l’exercici anterior hi ha hagut les modificacions d’organització següents: 
 
- Oficina comarcal d’habitatge, amb codi de classificació orgànica 35 passa 

d’estar adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, a Gerència. 
 

- Servei de millora i estratègia corporativa (SMEC): aquest servei ja estava 
adscrit a Gerència però recupera un codi propi de classificació orgànica del 
pressupost atès el volum de programes específics que gestiona: codi 44. 

 
 
La distribució per capítols i articles del PRESSUPOST DE DESPESES és la 
següent, 
 

 
 
 

CAPÍTOL 1. Pel que fa a la despesa de personal existeix correlació entre els 
crèdits del Capítol I de Despeses de Personal, inclosos al Pressupost i l'Annex 
de Personal d'aquesta Entitat Local per a aquest exercici econòmic, sent el seu 
import global de  8.455.209,66 euros, tenint en compte que la retribució 
consolidada de 2022 inclou l’augment addicional de l’1,5% a la pujada del 2% 
ja aprovada en els comptes públics de l’exercici anterior. La despesa d’aquest 
capítol suposa el 27,51% de la despesa total i amb relació al pressupost inicial 
de l’exercici 2022 representa una disminució del 3,31% motivada principalment 
per a la no inclusió al pressupost inicial de 2023 dels costos laborals de les 
contractacions del programa de Treball i Formació. 

 
 
 
 
 



 

 

Per articles, el capítol 1 queda desglossat de la manera següent: 
 

 
 
 
CAPÍTOL 2. L'import de la despesa en béns, serveis i transferències 
corrents del Capítol II consignat al Pressupost del Consell Comarcal de 2023 
ascendeix a un import de 8.539.755,04 euros (un 27,79% del total de 
despeses) , la qual cosa suposa un increment del 12,96% pel que fa a aquest 
mateix capítol al Pressupost anterior. 

 
El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents i les 
despeses derivades del funcionament dels serveis existents en aquest Consell 
Comarcal poden considerar-se suficients per atendre les obligacions exigibles a 
la Corporació. Les finalitats a les quals estan destinades aquestes despeses 
són: 
 

 

 
 
 
CAPÍTOL 3. Les despeses financeres recollides en aquest Capítol es 
refereixen a les consignacions de pagaments d’interessos de demora i 
despeses financeres, per import de 55.200,00 euros, la qual cosa suposa un 
increment del 76,92% pel que fa al Pressupost, conseqüència de les actuals 
condicions dels mercats financers. 
 

 

 
 
 
CAPÍTOL 4. Les transferències corrents comprenen els crèdits per 
aportacions del Consell Comarcal sense contraprestació dels agents receptors i 
amb destinació a operacions corrents i pugen a un total de 13.286.219,33 
euros que amb un 43,23% del Pressupost, suposa el capítol amb més pes 
específic atès el marc competencial del Consell Comarcal. Aquest capítol 
experimenta un increment del 19,29% pel que fa al Pressupost de l'exercici 
anterior. 
 



 

 

 

 
 

 
CAPÍTOL 5. El Fons de contingència recull els crèdits per a l'atenció de 
necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de 
l'exercici, per les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti 
insuficient. 

 
Es preveuen crèdits per import de 338.991,84 euros que constituirien l’1,10% 
del Pressupost. Aquest capítol experimenta un increment del 171,09% pel que 
fa al Pressupost de l'exercici anterior motivat per la inclusió dels increments 
salarials pendents de l’aprovació general dels Pressupostos de l’Estat, així com 
altres possibles necessitats. 
 

 

 
 
 
CAPÍTOL 6. S'han consignat en l'Estat de Despeses del Pressupost de 2023 
inversions reals per un import de 37.200 euros, segons el detall d’articles 
següent:  
 

 

 
 

 
Les inversions concretes pressupostades a l’article 62 fan referència 
principalment a equips per a processos d’informació (35.000 euros) i 2.000 
euros per possibles necessitats de compra de mobiliari. S’ha deixat una partida 
oberta amb 100 euros amb el concepte de Maquinària, instal·lacions tècniques 
i utillatge per cobrir les necessitats que hi hagi de programari, etc. quan 
s’incorpori el romanent de l’exercici de 2022. També s’ha deixat la partida 
oberta amb l’article 63 per quan s’incorpori el romanent afectat de l’exercici 
2022 destinat al projecte de reforma de l’antic edifici dels jutjats de Granollers 
que amb la voluntat que es converteixi en la futura seu del Consell Comarcal. 
 
CAPÍTOL 7. En relació amb les transferències de capital no presenta en el 
pressupost inicial de 2023, cap apunt comptable. 
 
CAPÍTOL 8. Els actius financers estan constituïts per bestretes de pagues al 
personal, amb la seva contrapartida en despeses; constitució de dipòsits i 
fiances que els siguin exigides a l'Entitat local; etc., per un import inicial de 
20.000 euros igual que al 2022.  



 

 

 

 

 
 

 
CAPÍTOL 9. Comprenen els passius financers les despeses per amortització 
de passius financers; devolució de dipòsits i fiances per import inicial de 100,00 
euros. 
 

 

 
 

 
Distribució per capítols i articles del PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 

INGRESSOS  2022

 % SOBRE EL 

TOTAL 

INGRESSOS 

2022

 2023

 % SOBRE EL 

TOTAL 

INGRESSOS 

2023

INGRESSOS CORRENTS 27.601.826,57 99,92% 30.711.495,87 99,93%

CAPÍTOL 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 363.961,93       1,32% 424.796,22       1,38%

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.237.764,64 98,61% 30.286.599,65 98,55%

CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00               0,00% 100,00               0,00%

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

CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 200,00               0,00% 200,00               0,00%

INGRESSOS FINANCERS 21.000,00         0,08% 21.000,00         0,07%

CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00         0,07% 20.000,00         0,07%

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 1.000,00           0,00% 1.000,00           0,00%

Total general 27.623.026,57 100,00% 30.732.695,87 100,00%  
 
 

 
 
 

CAPÍTOL 1 i 2 . En aquests dos capítols, no consten apunts econòmics en el 
pressupost d’ingressos per l’exercici 2023, atesa la naturalesa jurídica del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
  
CAPÍTOL 3. Els ingressos previstos per operacions corrents procedents de 
taxes, preus públics i altres ingressos, ascendeix a 424.796,22 euros, la 
qual cosa suposa un  increment del 16,71% respecte al Pressupost de l'exercici 
anterior. 



 

 

 

 
 

Aquesta xifra d'ingrés es calcula tenint en compte els drets que es preveuen 
liquidar en l'exercici actual i les modificacions aprovades pel Ple d'aquesta 
Corporació, relatives a les quotes i increment de quotes o preus recollits en les 
Ordenances fiscals i reguladores de preus públics. 

 
CAPÍTOL 4. El total d'ingressos previstos en el Capítol IV per transferències 
corrents, es preveu  3.048.835,01 euros superior al previst en l'exercici 
anterior.  

 
Per a l'exercici 2023 es consigna un import de  30.286.599,65 euros, d’acord 
amb el detall següent: 
 

 

 
 

 
La disminució de l’import provinent d’empreses privades és degut a que hi  
haurà menys ingressos en concepte de cànon de menjadors escolars que 
paguen les empreses de càtering al Consell Comarcal amb motiu de la gestió 
d’aquest servei atès que s’ha deixat el menjador d’un centre escolar.  
 
L’increment de transferències de la Generalitat corresponen principalment als 
convenis del Departament de Drets Socials i d’Educació. Tanmateix, així com 
s’ha tingut en compte al pressupost de despeses els increments salarials 
previstos pel 2023 i el consolidat pel 2022, a les aplicacions pressupostàries de 
transferències dels convenis que porten implícits la contractació de 
professionals, també s’han inclòs  aquests increments. 
 
 
També es contemplen ingressos de subvencions diverses de la Diputació de 
Barcelona per a serveis i programes que han tingut continuïtat al llarg dels 
darrers anys com per exemple l’Observatori – Centre d’estudis o els programes 
relacionats amb la dinamització dels polígons industrials, etc. 
 
Les aportacions municipals que es contemplen són les previsions dels convenis 
per assistències municipals que ja des de fa uns anys el Consell Comarcal 
ofereix als ajuntaments de la comarca, principalment amb temes relacionats 
amb l’Àrea de Medi Ambient i Territori – Salut però també amb  els Serveis de 
Joventut, Turisme, Habitatge o TDIT (Transformació digital i innovació 
tecnològica). 



 

 

 
També es contemplen les previsions d’ingrés provinents del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental, amb un import total de 349.800,00 euros 
per l’assistència de diversos serveis. 
 
CAPÍTOL 5. Igual que l’exercici anterior, es deixa una partida oberta amb 100 
euros amb concepte d’ingressos patrimonials.  
 
CAPÍTOL 6. Alienacions d'inversions reals: no consta cap apunt en aquest 
capítol. 
 
CAPÍTOL 7. El Capítol VII de Transferències de Capital del Pressupost 
d'Ingressos el formen dues aplicacions pressupostàries obertes amb 100 euros 
cada una i que corresponen a la subvenció 2022 de la Diputació de Barcelona 
per la nova seu del Consell Comarcal que s’incorporarà com a romanent 
afectat al pressupost 2023 i una altra aplicació per algun possible ajut que 
s’aconsegueixi de la Generalitat de Catalunya per aquest mateix concepte. 
 
CAPÍTOL 8. Els actius financers vénen reflectits pels ingressos provinents de 
bestretes de pagues a personal, amb la seva contrapartida en despeses. S’ha 
dotat amb un import de 20.000 euros que suposa el mateix import pel que fa al 
Pressupost de l'exercici anterior. 
 
CAPÍTOL 9. El passiu financer ve reflectit com aplicació oberta del pressupost 
d’ingressos davant dels ingressos provinents d'operacions de crèdit 
concertades per la Corporació. Inicialment, s’imputa un crèdit per import de 
1.000,00 euros. 

 
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 de 
manifest  la situació pressupostària  d'aquesta entitat i la seva societat 
depenent Serveis ambientals del Vallès Oriental, SAVOSA ja 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 capítols presenta el 
detall següent: 
 



 

 

cap. DESPESA CGRVO SAVOSA DADES AGREGADES 

TRANS. 

INTERNES 

PRESSUPOST 

CONSOLIDAT 

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL 2.426.649,41 10.913.297,93 13.339.947,34 13.339.947,34

CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 36.262.333,15 12.329.344,29 48.591.677,45 22.068.925,31 26.522.752,14

Servei Comarcal de Deixalleries 6.366.558,33 3.974.142,87 10.340.701,20 6.509.698,42

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 4.340.881,62 3.688.715,08 8.029.596,70 5.548.584,43

Servei de Recollides de Convenis 9.347.704,50 4.174.495,40 13.522.199,90 8.622.533,95

Centre Comarcal Tractament de Residus 14.480.112,52 0,00 14.480.112,52 126.860,97

Serveis generals Administració general 1.727.076,18 491.990,95 2.219.067,13 1.261.247,54

CAP. 3 DESPESES FINANCERES 324.532,36 13.262,33 337.794,69 337.794,69

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 272.330,00 0,00 272.330,00 272.330,00

CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 197.000,00 283.197,73 480.197,73 480.197,73

DESPESA CORRENT 39.482.844,93 23.539.102,28 63.021.947,21 22.068.925,31 40.953.021,90

CAP. 6 INVERSIONS REALS 10.930.655,78 1.706.818,96 12.637.474,74 12.637.474,74

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

DESPESA DE CAPITAL 10.930.685,78 1.706.818,96 12.637.504,74 0,00 12.637.504,74

Despesa NO FINANCERA 50.413.530,71 25.245.921,24 75.659.451,95 22.068.925,31 53.590.526,64

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

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 509.358,56 509.358,56 509.358,56

Despesa FINANCERA 0,00 509.358,56 509.358,56 0,00 509.358,56

TOTAL DESPESA 50.413.530,71 25.755.279,80 76.168.810,51 22.068.925,31 54.099.885,20

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2023

 
 

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 40.431.256,69 24.105.279,80 64.536.536,49 22.068.925,31 42.467.611,18

Servei Comarcal de Deixalleries 6.345.172,20 6.581.054,34 12.926.226,54 6.509.698,42

Servei Comarcal de Recollida Selectiva 5.315.852,01 4.570.544,25 9.886.396,26 5.548.584,43

Servei de Recollides de Convenis 9.752.533,95 8.217.684,50 17.970.218,45 8.622.533,95

Centre Comarcal Tractament de Residus 16.112.081,38 0,00 16.112.081,38 126.860,97

Serveis generals Administració general 2.905.617,15 4.735.996,71 7.641.613,86 1.261.247,54

Deute públic 0,00 0,00 0,00

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 416.090,32 0,00 416.090,32 416.090,32

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

INGRÉS CORRENT 40.847.347,01 24.105.279,80 64.952.626,81 22.068.925,31 42.883.701,50

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

CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.139.455,70 0,00 1.139.455,70 1.139.455,70

INGRÉS DE CAPITAL 1.139.455,70 0,00 1.139.455,70 0,00 1.139.455,70

Ingres NO FINANCER 41.986.802,71 24.105.279,80 66.092.082,51 22.068.925,31 44.023.157,20

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

CAP. 9 PASSIUS FINANCERS 8.426.728,00 1.650.000,00 10.076.728,00 10.076.728,00

Ingrés FINANCER 8.426.728,00 1.650.000,00 10.076.728,00 0,00 10.076.728,00

TOTAL INGRÉS 50.413.530,71 25.755.279,80 76.168.810,51 22.068.925,31 54.099.885,20  
 

 
A nivell consolidat, el Pressupost General del Consell Comarcal per a l’exercici 
2023 queda reflectit en el següent quadrant econòmic següent: 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
En virtut del que es disposa en l'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei 
d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i de l'article 
18.1.a) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Presidència eleva al 
Ple de la Corporació el Projecte del Pressupost del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i les seves Bases d'Execució, per a l'exercici econòmic 2023, 
acompanyat d'aquesta Memòria. 
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