
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Dades dels informants 



 
 
Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 

Sexe: 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 

Llengua d’instrucció: 

Professió: 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals 
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura) 

  

Coneixements de llengua catalana escrita:  
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 1A 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1959 

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 39 

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Professor 

Grau d’instrucció:  
 Primaris 
 Secundaris, Professionals 
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura)  

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 

 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 2S 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1959 

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 15 

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Funcionari  

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals 
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura) 

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 
 
Observacions: 
Nascut a Osca i traslladat a Lleida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 3Ar 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1971 

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 23 

Llengua d’instrucció: Català 

Professió: Estudiant 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals 
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura)  

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 4J 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1953  

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 40 

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Empleat de farmàcia 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals 
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura)   

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 5C 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1930 

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 66  

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Empresari 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals  
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura) 

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 

 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 6R 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1940  

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 56 

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Planxista 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals  
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura) 

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 

 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 7Mz 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1956 

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 15 

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Mestre 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals 
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura)  

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 
 
Observacions: 
Nascut a Bellvís  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 8Eu 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1945  

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 51 

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Empleat de banca 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals  
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura) 

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 9Al 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1940 

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 56  

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Empresari 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals 
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura) 

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

Ensenyament reglat (Escola i/o Institut) 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fitxa de recollida de dades dels informants 

Codi de l’informant: 10Ju 

 

Dades personals de l’informant 

Any de naixement: 1937 

Sexe: Home 

Anys de residència a la Conca de Tremp: 59  

Llengua d’instrucció: Castellà 

Professió: Empresari de la construcció 

Grau d’instrucció: 
 Primaris 
 Secundaris, Professionals  
 Universitaris (Diplomatura, Llicenciatura) 

  

Coneixements de llengua catalana escrita: 
 No en té 
 Ensenyament no reglat (Cursos de Català per a Adults, Autodidacte), 

      Ensenyament reglat (escola i/o institut) 
 
Observacions: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Magatzem de dades



 

VARIABLE A 
 
TPLENS1 
17 llegir el dictamen (amyus) 
30 el registre (amxus) 
41 que el ple (amxus) 
43 el registre (amxus) 
50 llegir el dictamen (amyus) 
54 el R (bmxus) 
79 amb els informes (amxup) 
80 vistos els articles (amxup) 
95 el seu resum (amxus) 
97 és el següent (amxus) 
112 el pressupost (amxus) 
126 i el tauler (amyus) 
148 llegit el dictamen (amxus) 
155 el pressupost (amxus) 
160 que el pressupost (amyus) 
164 el pressupost (amxus) 
167 extremar el rigor (amyus) 
180 en els ingressos (amxup) 
182 tampoc el pressupost (amxus) 
186 en el millor dels casos (amxus) 
187 amb el mateix import (amxus) 
200 en el benentés (amxus) 
207 els pressupostos (amxup) 
210 el seu caràcter (amxus) 
214 extremar el rigor (amyus) 
253 en el seu cas (amxus) 
262 en els diferents àmbits (amxup) 
267 creat els següents centres (amxup) 
295 el tràmit (amxus) 
301 que el concurs (amyus) 
304 los baixos (amxup) 
305 el cinquanta (amxus) 
307 i els imports (amyus) 
330 els diferents impostos (amxup) 
338 actualitzant els lloguers (amxup) 
346 i els serveis d’aigua (amyup) 
356 en els diferents àmbits (amxup) 
357 tinguin el seu reflex (amxus) 
361 habilitar-se els crèdits (amyup) 



399 el pressupost (amxus) 
399 inclou els crèdits (amyup) 
402 tenen el seu reflex (amxus) 
409 i el catàleg (amyus) 
423 el cost (amxus) 
431 que el corresponent (amyus) 
441 i el corresponent (amyus) 
444 inclouen els crèdits (amxup) 
448 que el mateix reial decret (amyus) 
456 contemplen els crèdits (amxup) 
459 previst els crèdits (amxup) 
462 i el corresponent (amyus) 
477 en el capítol (amxus) 
477 en el capítol (amxus) 
478 els crèdits (amxup) 
483 presta el consell (amyus) 
484 i el consorci (amyus) 
494 separat els crèdits (amxup) 
497 els crèdits (amxup) 
502 el corresponent (amxus) 
504 si els projectes (amyup) 
507 el corresponent (amxus) 
509 en el pressupost (amxus) 
511 preveuen els següents crèdits (amxup) 
531 incrementa el percentatge (amyus) 
569 i el seu finançament (amyus) 
575 el supòsit (amxus) 
580 quant els imports (amxup) 
594 durant el present exercici (amxus) 
606 amb els padrons (amxup) 
619 els crèdits (amxup) 
626 i el seu reflex (amyus) 
631 el detall (amxus) 
634 separada els crèdits (amyup) 
646 el referent (amxus) 
655 que el pressupost (amyus) 
662 el capítol (amxus) 
663 contempla el mateix (amyus) 
689 amb el suport (amxus) 
726 el cent per cent (amxus) 
746 el departament (amxus) 
749 seria el resum (amyus) 
755 el grup (agxns) 
756 acceptar el pressupost (agyns) 



762 cobrir els gastos (agynp) 
786 tots els partits (agxnp) 
806 gasten els cinc milions (agxnp) 
809 apretar el cinturó (agyns) 
818 el millor rendiment (agxns) 
823 lo carrer (agxns) 
830 tots els conceptes (agxnp) 
834 els béns (agxnp) 
841 i els demés partits (agynp) 
853 extremar el rigor (ajyus) 
862 controlar el gasto (ajyus) 
865 en el cas (ajxus) 
865 s’aprovi el pressupost (ajyus) 
882 en el pressupost (ajxus) 
884 amb el pressupost (ajxus) 
889 amb el tema (ajxus) 
905 i el compromís (ajyus) 
908 deia el C (ajyus) 
909 suprimit el butlletí (ajxus) 
925 que el regidor (ajyus) 
940 amb el primer any (ajxus) 
948 donarem el suport (ajxus) 
957 en el nostre cas (ajxus) 
986 votació el pressupost (amyus) 
987 i el catàleg (amyus) 
998 vist el compte (amxus) 
1002 depurar els autos (amyup) 
1004 previs els tràmits (amxup) 
1009 íntegrament el compte (amxus) 
1011 el resum (amxus) 
1011 és el següent (amxus) 
1025 el total (amxus) 
1030 amb el mateix (amxus) 
1032 vist el coste (amxus) 
1032 coste el compte (amyus) 
1034 el vigent reglament (amxus) 
1042 directament els serveis (amxup) 
1043 el ple (amxus) 
1043 acordi el següent (amyus) 
1045 íntegrament el compte (amxus) 
1047 expedient el resum (amxus) 
1047 és el següent (amxus) 
1061 aprovat el dictamen (amxus) 
1063 en el paratge (amxus) 



1064 el dictamen (amxus) 
1066 acordar el següent (amyus) 
1067 acordar el següent (amyus) 
1068 amb el ple (amxus) 
1072 els plecs (amxup) 
1073 termini el senyor (amyus) 
1075 d’ajuntar els documents (amyup) 
1075 fonamenta els seus drets (amyup) 
1078 s’anul·li el concurs (amyus) 
1080 a ell els drets (amxup) 
1081 així el vuitanta (amyus) 
1089 que el senyor (amyus) 
1092 amb el número (amxus) 
1095 preveuen els articles (amxup) 
1099 cedir el seu aprofitament (amyus) 
1118 en el supòsit (amxus) 
1120 definitivament els plecs (amxup) 
1123 que el ple (amyus) 
1125 definitivament els plecs (amxup) 
1140 realitzar els tràmits (amyup) 
1143 el grup (amxus) 
1143 canviarà el vot (amyus) 
1152 mica el ple (amyus) 
1157 informar els regidors (amyup) 
1166 el resultat (bmxus) 
1168 no el dictamen (bmyus) 
1171 lo primer (bmxus) 
1173 amb els tècnics (bmxup) 
1194 justificar el vot (bmyus) 
1210 sobre els recursos (amyup) 
1226 dins el terme (amxus) 
1244 en el cas (amxus) 
1263 comporten el desbròs (amxus) 
1268 el tràfic (amxus) 
1276 sobre el medi (amyus) 
1282 sobre el medi (amyus) 
1289 amb el cadastre (amxus) 
1308 sobre el preu (bmyus) 
1338 els costos (amxup) 
1363 que el trenta (amyus) 
1368 en el cas (amxus) 
1369 el percentatge (amxus) 
1370 donat el caràcter (amxus) 
1390 en el cas (amxus) 



1391 el percentatge (amxus) 
1392 donat el caràcter (amxus) 
1395 el dia (amxus) 
1396 el dia (amxus) 
1399 el dia (amxus) 
1400 el senyor (amxus) 
1403 el tres (amxus) 
1405 el senyor (amxus) 
1409 el nou (amxus) 
1412 els tràmits (amxup) 
1413 i el catorze (amyus) 
1430 el quinze (amxus) 
1447 farà els tràmits (amyup) 
1450 el no (amxus) 
1455 el senyor (amxus) 
1458 el sol·licitant (amxus) 
1469 el J (amxus) 
1472 i el senyor (amyus) 
1473 és el peticionari (amxus) 
1474 el deu (amxus) 
1475 el deu de novembre (amxus) 
1476 hi ha el contacte (amyus) 
1483 abans els pedanis (amxus) 
1488 el senyor (amxus) 
1489 el senyor (amxus) 
1496 és a dir el pedani (amyus) 
1500 i el set de gener (amyus) 
1501 el senyor (amxus) 
1506 farà els tràmits (amyup) 
1508 surten els papers (amxup) 
1509 el vint-i-quatre (amxus) 
1514 amb el Pi (amxus) 
1514 és el mateix (amxus) 
1518 el vint-i-quatre (amxus) 
1545 el deu (amxus) 
1546 el deu (amxus) 
1548 el deu (amxus) 
1550 que el pedani (amyus) 
1556 i el deu (amyus) 
1577 el senyor (amxus) 
1578 el cinc (amxus) 
1579 els tràmits (amxup) 
1588 el vint-i-dos (amxus) 
1589 el senyor (amxus) 



1592 el dia (amxus) 
1598 tots els veïns (amxup) 
1599 cedeixin els drets (amxup) 
1605 amb els números (amxup) 
1610 que els beneficiaris (amyup) 
1619 en fi els veïns (amxup) 
1620 tots els veïns (amxup) 
1625 el dos (amxus) 
1626 el senyor (amxus) 
1641 i el pedani (amyus) 
1642 el quinze de febrer (amxus) 
1646 que el projecte (amyus) 
1647 que el pla (amyus) 
1652 el catorze (amxus) 
1654 paralitzi el tema (amyus) 
1659 que el senyor (amyus) 
1660 mina els recursos (amyup) 
1663 el terreny (amxus) 
1667 el règim (amxus) 
1671 obtingui el permís (amyus) 
1676 el vint-i-sis (amxus) 
1680 el vint-i-sis (amxus) 
1682 el senyor (amxus) 
1707 el senyor (amxus) 
1709 el Fa (amxus) 
1751 el nostre grup (amxus) 
1752 el nostre grup (amxus) 
1805 el pedani (amxus) 
1825 diu el senyor (bmyus) 
1827 canvien el sentit (bmxus) 
1828 és el vot (bmyus) 
1830 miri el vot (bmyus) 
1830 és el sigüent (bmxus) 
1878 faigui el favor (bmyus) 
1886 en el paratge (bmxus) 
1891 en el llarg del temps (bmxus) 
1897 tindre’n el màxim rendiment (bmxus) 
1902 realment el valor (bmxus) 
1931 en el detall (bmxus) 
1945 encarregar el projecte (bmyus) 
1959 és el procés (bmxus) 
1961 presenta el senyor (bmyus) 
1963 en el procés (bmxus) 
1970 el senyor (bmxus) 



1974 amb el sentit (bmxus) 
1977 el dret (bmxus) 
1981 el primer punt (bmxus) 
1982 tinc els drets (bmxup) 
1996 perquè els expedients (bmyup) 
2010 i els primers (bmyup) 
2021 té els drets (bmyup) 
2032 el dret (bmxus) 
2047 el ponent (bmxus) 
2052 el ponent (bmxus) 
2053 el senyor (bmxus) 
2053 és el senyor (bmxus) 
2058 vaigui el grup (bmyus) 
2063 el ball (bmxus) 
2064 el ball (bmxus) 
2065 el ball (bmxus) 
2092 que el departament (bmyus) 
2102 faiguin el favor (bmxus) 
2104 el sentit (bmxus) 
2139 el sentit (bmxus) 
2143 que el seu grup (bmyus) 
2144 el meu (bmxus) 
2159 amb el senyor (bmxus) 
2169 i el meu grup (bmyus) 
2192 que el senyor (bmyus) 
2195 demana el senyor (bmyus) 
2195 que el senyor (bmyus) 
2197 el senyor (bmxus) 
2197 demana el setze (bmyus) 
2198 i el senyor (bmyus) 
2204 el procés (bmxus) 
2215 perquè el senyor (bmyus) 
2216 i el paper (bmyus) 
2229 s’investigui el lucre (bmyus) 
2237 ni el meu grup (bmyus) 
2240 amb el senyor (bmxus) 
2288 arreglar els carrers (bmyus) 
2304 que el senyor (bmyus) 
2306 que el senyor (bmyus) 
2334 també el senyor (bmyus) 
2335 toca el tema (bmyus) 
2354 amb el mateix jaciment (bmxus) 
2359 treure el punt (bmyus) 
2378 tanquem el tema (bmxus) 



2389 el món (bmxus) 
2408 retiri el punt (bmyus) 
2469 lo fons (bgxns) 
2473 encomana el senyor (bgyns) 
2478 que el SL (bgyns) 
2482 encimentarà els carrers (bgynp) 
2484 sap lo preu (bgxns) 
2557 és el seu problema (bmxus) 
2566 lo fons (bgxns) 
2572 el pedani (bgxns) 
2583 el tema (bmxus) 
2585 no el tema (bmxus) 
2610 el tema (bmxus) 
2640 i el ministeri (amyus) 
2642 pot llegir el dictamen (amyus) 
2649 el text (amxus) 
2651 és el següent (amxus) 
2655 amb el model (amxus) 
 
 
TPLENS2 
17 que els treballs (amyup) 
17 durant el termini (amxus) 
18 durant el mateix (amxus) 
20 aprovar els treballs (amyup) 
22 el resultat (amxus) 
24 és el carrer (amxus) 
27 el passeig (amxus) 
32 que el ple (amyus) 
32 va aprovar el dia (amyus) 
35 durant el termini (amxus) 
39 el grup (amxus) 
40 conveni el contingut (amyus) 
49 signi el conveni (amyus) 
51 el cessament (amxus) 
60 el text (amxus) 
63 habilitar els crèdits (amyup) 
72 el grup (bgxns) 
77 això el dia (bgyns) 
98 agraïm lo suport (bmxus) 
104 durant el govern (bmxus) 
109 quan el senyor (bmxus) 
113 mantenia el preu (bmyus) 
116 renegociar el deute (bmyus) 



119 el deute (bmxus) 
122 el deute (bmxus) 
125 el tema (bmxus) 
126 el tema (bmxus) 
127 el tema (bmxus) 
129 amb els seixanta-vuit (bmxup) 
151 amb els seus privilegis (bgxnp) 
162 els veïns (bmxup) 
173 lo conveni (bgxns) 
188 governació el dia (amyus) 
190 que el pressupost (amyus) 
190 previst el finançament (amxus) 
198 ultrapassa el vint-i-cinc per cent (amyus) 
203 són els articles (amxup) 
218 en el pressupost (amxus) 
227 signant los documents (amxup) 
236 és el crèdit (agxus) 
251 en els successius (agxup) 
257 incrementar els recursos (agyup) 
269 lo consell (bgxns) 
281 amb el conseqüent advertiment (agxns) 
292 s’incrementen els recursos (bgxnp) 
311 nosaltres els consells (bmxup) 
318 el dit (amxus) 
319 el secretari (amxus) 
343 augmentar els recursos (amyup) 
344 més els recursos (amxup) 
352 els recursos (amxup) 
358 disminuït els darrers anys (amxup) 
366 siguent el municipi (amxus) 
370 el resto (amxus) 
376 vostès els primers (amxup) 
378 que els veïns (amyup) 
380 els recursos (amxup) 
393 els recursos (amxup) 
404 ha agafat el compromís (amxus) 
425 és el problema (amxus) 
428 el pressupost (amxus) 
432 en el seu discurs (amxus) 
442 en el meu cas (bjxus) 
444 presentar el pressupost (bjyus) 
459 donaré el suport (bjyus) 
461 concertar el préstec (amyus) 
463 els punts (amxup) 



469 que el pressupost (amyus) 
469 previst el finançament (amxus) 
471 si el sol fet (bgyns) 
472 el sol fet (bgxns) 
474 que els empleats (bgynp) 
484 és el secretari (bgxns) 
489 regulen el dret (bmxus) 
497 en el supòsit (bmxus) 
500 o els propis (bmyup) 
531 marxar el M (bmyus) 
532 marxar el Ma (bmyus) 
544 durant el procediment (bmxus) 
549 acabat el debat (bmxus) 
561 previst el finançament (amxus) 
590 amb el B (amxus) 
603 en el cas (amxus) 
605 el tipus (amxus) 
609 en el supòsit (amxus) 
615 en el supòsit (amxus) 
617 amb el B (amxup) 
618 en els recursos(amxup) 
631 tots els bancs (agxnp) 
647 después el crèdit (agxnp) 
656 és el preu (amxus) 
660 faci el favor (bmyus) 
660 respectar el torn (bmyus) 
661 acabi el torn (bgyns) 
666 que el senyor (bmyus) 
672 és el mibor (bmxus) 
673 és el preu (bmxus) 
674 marqui el banc (bmyus) 
694 tot el risc (bmxus) 
700 concertant el risc (bmxus) 
702 el B (bmxus) 
706 com el nom (bmxus) 
711 el cinquanta (bmxus) 
721 tot el risc (bmxus) 
727 tots els seus comptes (bmxus) 
736 en el seu moment (bmxus) 
740 en el mercat (bmxus) 
757 i els bancs (bgynp) 
771 tot lo jo (bmxus) 
781 jo el comentari (bgyns) 
785 el resum (bmxus) 



790 que el mateix banc (bgyns) 
794 votació el refinançament (amyus) 
800 el punt setè (amxus) 
806 amb els mateixos (bmxup) 
807 en el punt (bmxus) 
811 el finançament (amxus) 
817 refinançar el capital (amyus) 
823 el capital (amxus) 
834 amb el B (amxus) 
835 el capital (amyus) 
835 en el moment (amyus) 
835 subscriure el corresponent (amyus) 
843 el zero (amxus) 
844 el mibor (amxus) 
845 obertura el zero (amyus) 
848 en els recursos (amxup) 
850 en el cas (amxus) 
850 amb el B (amxus) 
854 el capital (amxus) 
857 i amb el B (amxus) 
860 el capital (amxus) 
871 sobre el finançament (amyus) 
881 perdó els comptes (amyup) 
882 comptes el dia (amxus) 
895 que els comptes (amyup) 
896 justificats els fets (amxup) 
897 ordenant els òrgans (amxup) 
898 que els comptes (amyup) 
908 positivament els treballs (amxup) 
910 els saldos (amxup) 
919 els grups municipals (amxup) 
920 vers els comptes (amxup) 
923 aprovessin el pressupost (amxus) 
939 justificats els manaments (amxup) 
948 el compte (amxus) 
957 realitzi els tràmits (amyup) 
966 el gasto(agxns) 
977 els pressupostos (ajxup) 
979 el meu grup (ajxus) 
983 és el compte general (ajxus) 
986 el nostre grup (ajxus) 
1005 en el suposat (bmxus) 
1006 crear el vot (bmyus) 
1017 corporació el dia quatre (amyus) 



1021 el cobriment (amxus) 
1023 incentivar els processos (amxup) 
1073 acreditats els motius (amxup) 
1074 ell el reconeixement (amxus) 
1076 partir el senyor (amyus) 
1088 conciutadans el reconeixement (amxus) 
1092 i el reglament (amyus) 
1095 fan el títol (amxus) 
1103 realitzi els tràmits (amyup) 
1115 els fets (agxnp) 
1129 els dos bandos (agxnp) 
1138 el protagonisme (agxns) 
1148 que el senyor (agyns) 
1157 veure els resultats (agynp) 
1177 resoldre els problemes (agynp) 
1186 tots els alcaldes (agxnp) 
1202 lo mínim (bjxus) 
1227 el meu partit (bjxus) 
1228 té els problemes (bjyup) 
1229 ni el moment (bjyus) 
1237 que el tema (bjyus) 
1250 era el tema (bjyus) 
1254 i els llibres (bgyup) 
1255 i el Cl (bjyus) 
1259 amb el senyor (bmxus) 
1278 som el partit (bmxus) 
1281 el partit (bmxus) 
1282 obtingut el millor resultats (bmxus) 
1298 tindre els seus mèrits (bmyup) 
1305 com el president (bmxus) 
1320 el tema (bmxus) 
1331 sota el seu criteri (bmyus) 
1342 repetir el resultat (bmyus) 
1360 contractar el subministrament (amyus) 
1367 que el procediment (amyus) 
1370 el ple (amxus) 
1379 aprovar el plec (amyus) 
1411 és el carrer (amxus) 
1415 que el document (amyus) 
1422 inicialment el projecte (amxus) 
1437 realitzarà els tràmits (amyup) 
1444 aprovar el pla (amyus) 
1459 tot lo poble (bmxus) 
1490 lo projecte (bgxns) 



1515 que el dilluns (bgyns) 
1519 perquè el tècnic (bmyus) 
1520 si el dilluns (bmyus) 
1521 tinguéssim els informes (bmxup) 
1523 però els informes (bgxnp) 
1524 els informes (bgxnp) 
1527 perquè el tècnic (bmyus) 
1529 tinguéssim los informes (bmxup) 
1533 i el compromís (bmyus) 
1540 és el compromís (bmxus) 
1545 donat los informes (bmxus) 
1557 el tècnic (bmxus) 
1558 però el dilluns (bgyns) 
1565 presentaria els papers (bmynp) 
1573 o el dijous (bgyns) 
1574 donat los informes (bmxup) 
1580 que el procés (bmyup) 
1585 perquè el procés (bmyus) 
1616 sobre el museu (bmyus) 
1619 amb el C (bmxus) 
1620 quedat el divendres (bmxus) 
1621 amb el president (bmxus) 
1627 és el tema (bmxus) 
1641 lo xx (bgxns) 
1664 comptant els guanys (bgxnp) 
1683 fa el mateix alcalde (bgyns) 
1684 i el jutjat (bgyns) 
1689 això el senyor (bgyns) 
1699 té el senyor (bgyns) 
1723 en el ple (amxus) 
1725 en el ple (amxus) 
1751 fixaven els fets (amxup) 
1759 en el plenari (amxus) 
1787 el delicte (amxus) 
1846 el pedani (amxus) 
1866 fa el senyor (amyus) 
1870 fa el senyor (amyus) 
1874 el tall M (amxus) 
1880 que el senyor (amyus) 
1907 en el ple (amxus) 
1912 que el tema (amyus) 
1925 és el motiu (amxus) 
1961 sobretot el senyor (amxus) 
1980 el dia (amxus) 



2041 els inspectors (bmxup) 
2049 buscar el bé (bmyus) 
2050 el bé (bmxus) 
2051 és el bé (bmxus) 
2056 el més mínim (bmxus) 
2062 el problema (bmxus) 
2065 el problema (bmxus) 
2066 el problema (bmxus) 
2067 el problema (bmxus) 
2071 però el problema (bmyus) 
2072 ha sigut el mateix (bmxus) 
2083 el notari (bmxus) 
2095 el notari (bmxus) 
2108 i el tio (bgyns) 
2133 fa el pedani (bgyns) 
2169 el dia (agxns) 
2185 els agents (agxnp) 
2192 si el senyor (agyns) 
2197 en els darrers dies (agxnp) 
2214 contra el narcotràfic (bmyus) 
2216 el trànsit (bmxus) 
2231 lo dia (bgxns) 
2233 lo dia (bgxns) 
2253 i els informes (bmyup) 
2273 si el dia (bmyus) 
2280 que el problema (bmyus) 
2285 el senyor (bmxus) 
2286 el senyor (bmxus) 
2297 quan el moment (bmxus) 
2299 i el secretari (bmyus) 
2304 el vint (bmxus) 
2306 que el ple (bmyus) 
2320 en el seu cas (bmxus) 
2321 si el ple (bmyus) 
2324 el procediment (bmxus) 
2338 en el proper ple (bmxus) 
2341 és el procediment (bmxus) 
2353 el senyor (bmxus) 
2360 en el seu moment (bmxus) 
2374 defendre el bé (bmyus) 
2375 el bé (bmxus) 
2383 el públic (bmxus) 
2387 sap els comentaris (bmxup) 
 



 
TPLENS3 
1 com el nostre (amxus) 
35 el ple (amxus) 
38 la el consistori (amyus) 
46 el ple (amxus) 
52 el secretari (amxus) 
53 que el dia (amyus) 
56 el brigada (amxus) 
62 públicament el seu rebuig (amxus) 
70 públicament el seu rebuig (amxus) 
77 i el seu recolzament (amyus) 
82 i el nostre patrimoni (amyus) 
91 el senyor (amxus) 
95 el seu suport (amxus) 
97 que el P (amyus) 
100 el compliment íntegre (amxus) 
104 el senyor (amxus) 
117 completament lo nord (agxns) 
152 el meu més sentit pèsam (agxns) 
158 el torn (amxus) 
166 en el futur (amxus) 
168 malgrat el sofriment (amxus) 
176 són els valors (amxup) 
186 és el poble (amxus) 
187 el poble (amxus) 
189 el poble (amxus) 
191 el PS (amxus) 
192 testimoniar el més profund (amyus) 
 
 
TPLENS4 
6 tots els grups (amxup) 
7 tots els regidors (amxup) 
23 els punts (amxup) 
90 facultar el senyor (amyus) 
90 signar el corresponent conveni (amyus) 
91 realitzar els tràmits (amyup) 
110 són molts els quadres (bmxup) 
152 que els pamfletos (bmyup) 
162 els anònims (bmxup) 
181 s’acaba el ple (amyus) 
196 el tema (bgxns) 
197 canviat el nivell (bgxns) 



205 s’explicaran los motius (bgxnp) 
213 pujat el nivell (bgxns) 
243 o el gust (bgyns) 
247 el tema (bgxns) 
255 el grup (bgxns) 
259 aquell los nivells (bgxnp) 
272 el pas (bgxns) 
273 el pas (bgxns) 
276 caben els esgraons (bgxnp) 
277 cap el pas (bgxns) 
278 pujar el nivell (bgyns) 
287 és el tema (bmxus) 
289 és el tema (bmxus) 
307 tot lo conjunt (bmxus) 
330 que els minusvàlids (bmyup) 
 
 
TPLENS5 
21 dir el tema (bmyus) 
54 és el tràmit (bmxus) 
91 esment el senyor (bmxus) 
108 que el vigent reglament (amyus) 
114 directament els serveis (amxup) 
115 que el ple (amyus) 
116 íntegrament el compte (amxus) 
117 noranta-sis el resum (amxus) 
117 és el següent (amxus) 
118 el total (amxus) 
121 els ingressos (amxus) 
130 aprova el compte (amyus) 
140 corporació el dia (amyus) 
148 amb els articles (amxup) 
152 que el ple (amyus) 
161 bé el nostre grup (amyus) 
177 indiqués el perfil (amxus) 
178 sobre el perfil (amyus) 
184 mentres el tècnic (amxus) 
188 canvi el tècnic (amyus) 
194 canvi el monitor (amyus) 
221 sobre el tema (ajyus) 
247 encara el concurs (bmyus) 
258 en el manteniment (amxus) 
261 aprovar el dia (amyus) 
263 comportarà el tancament (amyus) 



265 dinamitzar el sector (amyus) 
264 ara el municipal (amyus) 
269 beneficiarà el municipi (amyus) 
269 i els seus habitants (amyup) 
275 preveuen els articles (amxup) 
279 que el ple (amyus) 
284 prendre el compromís (amyus) 
303 assumir els serveis (amyus) 
304 que els carnissers (amyus) 
304 utilitzar els seus serveis (amyus) 
310 el règim (amxus) 
316 és el previst (amxus) 
328 els expedients (amxup) 
339 és el número (amxus) 
341 entenem el per què (amxus) 
350 que el dia onze (amyus) 
354 comportava el tancament (amyus) 
356 comportava el tancament (amyus) 
381 el delegat (amxus) 
385 el reial decret (amxus) 
388 en el punt cinquè (amxus) 
391 tenen els establiments (amx) 
399 en el segon (amxus) 
411 eradicats en el mateix terme (amxus) 
412 que el temps (amyus) 
412 entre el sacrifici (amyus) 
414 sigui el mínim possible (amyus) 
415 contra els veterinaris (amyup) 
416 que els horaris (amyup) 
416 per efectuar els controls (amyup) 
417 en el punt (amxus) 
430 que el transport (amyus) 
440 el nou escorxador (amxus) 
448 tancat el cafè (amxus) 
461 tots els partits (amxup) 
471 tots els regidors (amxup) 
515 en el ple (amxus) 
530 en el moment (amxus) 
562 el seu company (amxus) 
576 ronda el quaranta per cent (amyus) 
589 el tancament (amxus) 
599 el fet (amxus) 
610 en el seu moment (amxus) 
616 en el seu moment (amxus) 



623 amb el temps (amxus) 
633 èpoques el propi consell (amxus) 
641 demostra el fet (amyus) 
646 es retardi el tema (amyus) 
650 amb el país (amyus) 
651 i si el país (amyus) 
663 és el cas (amxus) 
680 complert els terminis (amxup) 
694 és el moment (bmxus) 
744 tots els regidors (amxup) 
763 finiquiten el escorxador (amxus) 
770 i el dia tretze (bmyus) 
774 el tancament (bmxus) 
776 funcionalment el tres (bmxus) 
781 permeti el seu ús (bmyus) 
803 tancaran lo nostre escorxador (bgxns) 
816 lo temps (bgxns) 
839 és el terme (bgxns) 
846 sap los contactes (bmxup) 
864 els terrenys (bmxup) 
879 tenen el seu dret (bgxns) 
880 tenen el seu dret (bmxus) 
888 és el portantveu (bmxus) 
892 que els seus (bmyup) 
893 gasta els seus diners (bmyup) 
919 són els particulars (bmxup) 
944 diu el senyor (bmyus) 
946 diu el senyor (bmyus) 
983 amb els terrenys (bmxup) 
990 el canal (bmxus) 
991 el canal (bmxus) 
992 el riu (bmxus) 
1003 els seus diners (bmxup) 
1004 posen els seus diners (bmxup) 
1035 el reglament (amxus) 
1036 el reglament (amxus) 
1040 en els seus articles (amxus) 
1055 acurada el règim (amyus) 
1062 regula el règim (amyus) 
1078 el reial decret (amxus) 
1080 i el roas (amyus) 
1081 el ple (amxus) 
1096 transcorre el termini (amyus) 
1103 publicarà el seu text (amyus) 



1109 el resum (amxus) 
1117 els nuclis (amxus) 
1121 tots els membres (amxup) 
1125 amb el temps (amxus) 
1145 en el termini (amxus) 
1158 donen els plaços (agynp) 
1191 el dictamen (ajxus) 
1198 entre els carrers (amyup) 
1201 amb el carrer (amyus) 
1213 afecta el nucli (amyus) 
1228 tanmateix els efectes (amxup) 
1233 realitzar els tràmits (amyup) 
1246 el regidor (ajxus) 
1257 com el Ca (ajxus) 
1258 governen els S (ajxup) 
1275 moció el manifest (ajyus) 
1280 tots els ajuntaments (ajxup) 
1299 els alcaldes (ajxup) 
1307 els alcaldes (ajxup) 
1310 perquè els símbols (ajyup) 
1312 tots els catalans (ajxup) 
1315 tenen el dret (ajxus) 
1315 utilitzar els seus símbols (ajyup) 
1317 tots els ajuntaments (ajxup) 
1318 perquè el proper (ajyus) 
1325 que els ajuntaments (ajyup) 
1326 comporta el poble (ajyus) 
1330 impedeix els catalans (ajxup) 
1337 i el dia onze (ajyus) 
1340 en els màstils (ajxup) 
1344 són els autors (ajxup) 
1356 el nostre grup (amxus) 
1357 en què el dia (amyus) 
1364 que els ajuntaments (amyup) 
1365 comporta el poble (amyus) 
1369 segons els regidors (amxup) 
1374 impedeix els catalans (amxup) 
1377 amb què el dia (amyus) 
1381 tot el manifest (amxus) 
1390 tot i que el manifest (bjyus) 
1399 donat el tema (bjxus) 
1401 perquè el fet (bjyus) 
1417 tots els estius (bjxup) 
1423 veure el nostre grup (amyus) 



1425 amb què els ajuntaments (amyup) 
1433 el vint-i-vuit (amxus) 
1444 tant el nostre grup (amxus) 
1452 el seu criteri (amxus) 
1453 en el temps (amxus) 
1464 quan el govern (amxus) 
1465 en els seus màstils (amxup) 
1473 tant el nostre grup (amxus) 
1473 en el fons (amxus) 
1483 tampoc el cotxe (bjxus) 
1492 en el cas (bmxus) 
1493 amb el cas (bmxus) 
1494 amb el cas (bmxus) 
1495 diu el senyor (bmyus) 
1540 que el fet (amyus) 
1563 entre el prepirineu (amyus) 
1581 els nuclis (amxup) 
1598 el compromís (amxus) 
1601 amb el grau (amxus) 
1602 reconeixent els valors (amxup) 
1607 potenciar els recursos (amyup) 
1609 el reconeixement (amxus)  
1617 perquè el seu excel·lent estat (amyus) 
1629 en els seus entorns (amxup) 
1633 aturar el procés (amyus) 
1642 tots els poders (amxup) 
1643 aconseguir els objectius (amyup) 
1653 i el ministeri (amyus) 
1666 manera els tràmits (amyup) 
1673 vist el conveni (amxus) 
1673 i el ministeri (amyus) 
1679 signat el disset de maig (amxus) 
1680 amb el ministeri (amxus) 
1684 dogc el dia (amxus) 
1692 que el regidor (amyus) 
1705 el R (amxus) 
1726 això el dia (amyus) 
1745 aquí el terme legal (amyus) 
1753 i el R (amyus) 
1768 és el remitent (amxus) 
1769 i el remitent (amyus) 
1770 no és el senyor (amxus) 
1772 el senyor (amxus) 
1781 veure el secretari (amyus) 



1782 veure el secretari (amyus) 
1783 ni el senyor (amyus) 
1800 és el dret (amxus) 
1803 tots els regidors (amxup) 
1816 el senyor (amxus) 
1842 miqueta el to (amyus) 
1849 tot el dret (amxus) 
1856 sóc el responsable (amxus) 
1864 el dia (amxus) 
1882 els regidors (amxup) 
1899 amb el montó (bmxus) 
1936 és el dilluns (amxus) 
1937 el vint-i-dos (bmxus) 
1941 el dia (bmxus) 
1943 el dia (bmxus) 
1964 el dissabte (amxus) 
1965 el diumenge (amxus) 
1979 diuen els juristes (amxup) 
1995 el respecte (amxus) 
2022 saben lo camí (amxus) 
2046 i el segon (bmyus) 
2048 i el segon (bmyus) 
2050 sap lo camí (bmxus) 
2051 greu el to (bmyus) 
2073 els dinars (bmxup) 
2075 els dinars (bmxup) 
2076 però el dilluns (bgyus) 
2078 el dilluns (bgxus) 
2111 el primer informe (amxus) 
2127 i els ajuts (amyupup) 
2144 el procediment (amxus) 
2149 concret el seu comissari (amxus) 
2165 els cinc municipis (amxup) 
2199 en el meu cas (agxns) 
2203 és el regidor (ajxus) 
2206 fer el divuit (ajyus) 
2215 cas el regidor (ajxus) 
2223 presentar els números (ajyup) 
2227 revisa els números (ajyup) 
2235 el cost (ajxus) 
2251 fet el criteri (ajxus) 
2259 tots els membres (amxup) 
2263 toca el senyor (amyus) 
 



VARIABLE B 
 
TPLENS1 
28 noranta-dos es va constituir (atmxu) 
28 document es pugui (atmxu) 
41 es proposa (atmxu) 
53 que em baixen (bpmyu) 
57 em sembla (bpmxu) 
127 no es presenten (atmyu) 
155 que es presenta (atmyu) 
159 en què es troba (atmyu) 
161 es va redactar (atmxu) 
164 que es presenta (atmyu) 
176 que es dugui (atmyu) 
209 es feia (atmxu) 
213 això es fa (atmyu) 
237 que es pretén (atmyu) 
243 es proposen (atmxu) 
252 que es detectin (atmyu) 
256 es farà (atmxu) 
262 que es concentren (atmyu) 
263 any es crearan (atmxu) 
290 que es farà (atmyu) 
294 quan es va (atmxu) 
303 segurament es traurà (atmxu) 
327 que es financien (atmyu) 
404 que es tramiten (atmyu) 
413 que es preveu (atmyu) 
429 no es preveu (atmyu) 
450 es preveu (atmxu) 
456 no es contemplen (atmyu) 
464 em remeto (apmyu) 
474 es preveuen (atmxu) 
478 ja es va fer (atmyu) 
511 així es preveuen (atmyu) 
519 es preveu (atmxu) 
519 que es recaptin (atmyu) 
562 que es finançarà (atmyu) 
564 es recapti (atmxu) 
568 inversions es descriu (atmxu) 
569 que es preveu (atmyu) 
575 que es prevegi (atmyu) 
584 efectuat es realitzi (atmxu) 
591 que es descriuen (atmyu) 



593 que es pretén (atmyu) 
613 es preveu (atmxu) 
618 es preveuen (atmxu) 
636 després es transfereix (atmxu) 
641 operació es realitza (atmyu) 
645 expedient es tramita (atmxu) 
648 em rento (apmxu) 
758 no es posa (atmyu) 
765 es va actuar (atgxn) 
773 no es contempla (atgyn) 
774 que es redueix (atgyn) 
778 i no es fa (atgyn) 
782 pressupost es pugui (atgxn) 
791 que es poden (atgyn) 
795 es pot (atgxn) 
797 es pot (atgxn) 
806 com se gasten (atgxn) 
812 com se distribueixen (atgxn) 
818 potser es pot (atgyn) 
824 algú es faci (atgyn) 
866 si es fa (atjyu) 
962 no es fan (atjyu) 
1008 conseqüència es proposa (atmyu) 
1031 es va fer (atmxu) 
1043 ple es proposa (atmyu) 
1066 es va acordar (atmxu) 
1067 es va acordar (atmxu) 
1068 es va proposar (atmxu) 
1070 es va convocar (atmxu) 
1071 simultàniament es van sotmetre (atmxu) 
1083 que es puguin (atmyu) 
1101 aprofitament es faci (atmxu) 
1118 quan es presenten (atmxu) 
1123 es proposa (atmxu) 
1135 que es puguin (atmyu) 
1162 comissió es va celebrar (btmyu) 
1164 no es va preguntar (btmyu) 
1171 em sembla (bpmxu) 
1186 si em deixa (bpmyu) 
1221 es presenta (atmxu) 
1227 on es preveu (atmxu) 
1247 es pot (atmxu) 
1257 zona es troba (atmyu) 
1289 cadastre es canvien (atmynu) 



1299 que es treu (atmyu) 
1327 que es vaigui (atmyu) 
1420 es pretén (atmxu) 
1431 es passa (atmxu) 
1454 que es veu (atmyu) 
1458 sol·licitant es compromet (atmxu) 
1467 es farà (atmxu) 
1483 quan es va fer (atmxu) 
1487 quan es va (atmxu) 
1640 no se hi posa (atmyu) 
1677 i em sembla (apmyu) 
1686 i es presenta (atmyu) 
1711 amb què es va entrar (atmxu) 
1714 i em sembla (apmyu) 
1737 i em sembla (apmy) 
1740 no es posa (atmyu) 
1745 i em sembla (apmyu) 
1771 jo em sembla (apmyu) 
1774 que es paralitzés (atmyu) 
1814 jo em sembla (apmyu) 
1837 i em sembla (bpmyu) 
1837 irregularitats es depuraran (btmxu) 
1870 que em sembla (bpmyu) 
1879 que em sembla (bpmyu) 
1886 la em sembla (bpmyu) 
1886 que es diu (btmyu) 
1908 em sembla (bpmxu) 
1909 i em sembla (bpmyu) 
1944 moment es va pensar (btmxu) 
1948 es va valorar (btmxu) 
1949 així es va aprovar (btmy) 
1965 pel qual es dóna (btmxu) 
1968 quan es produeix (btmxu) 
1996 no es donen (btmyu) 
2040 em penso (bpmxu) 
2057 es digui (btmxu) 
2057 o es digui (btmyu) 
2058 no es preocupi (btmyu) 
2071 es fa (btmxu) 
2079 es fa (btmxu) 
2095 es dedica (btmxu) 
2101 això es demostri (btmyu) 
2118 [presen’tas] es presenti (btmxu) 
2129 no es tregui (btmyu) 



2181 ja em sembla (bpmyu) 
2206 que es diuen (btmyu) 
2238 i em sembla (bpmyu) 
2261 jo em sembla (bpmyu) 
2270 a mi em sembla (bpmyu) 
2314 això es crea (btmyu) 
2361 perquè em sembla (bpmyu) 
2362 però em sembla (bpmyu) 
2373 em va negar (bpmxu) 
2379 es retira (btmxu) 
2453 perquè em sembla (bpmyu) 
2485 no es preocupen (btgyn) 
2537 quan es diuen (btmxu) 
2538 quan es diuen (btmxu) 
2549 no es poden tolerar (btmyu) 
2556 vostè es creu (btmyu) 
2580 em sembla (bpmx) 
2581 em sembla (bpmxu) 
2617 això es manté (btmyu) 
2618 si es demostra (btmyu) 
 
 
TPLENS2 
24 es va operar (atmxu) 
46 ple es proposa (atmyu) 
58 que s’hi oposi (atmyu) 
73 es va presentar (btgxn) 
74 es va paralitzar (btgxn) 
101 no es considerava (btmyu) 
111 bé es mantenia (btmyu) 
112 no es mantenia (btmyu) 
113 no es renegociava (btmyu) 
113 canvi es mantenia (btmyu) 
128 no es contemplava (btmyu) 
131 que es deduïen (btmyu) 
198 ara es tramitarà (atmyu) 
236 aquí es digui (atgyn) 
279 es va realitzar (atgxn) 
303 no es modifiqui (atgyn) 
325 em sembla (apmxu) 
330 que es troba (atmyu) 
444 quan se va presentar (btjxu) 
448 es fes l’esforç (btjxu) 
477 jo em poso (bpgyn) 



491 si es troba (btmyu) 
496 si es considera (btmyu) 
514 ells es deuen (btmxu) 
523 no em manifesto (bpmyu) 
528 no em puc (bpmyu) 
538 no em correspon (bpmyu) 
581 ara es tramita (btmy) 
588 es proposa (btmxu) 
643 solsament se va (atgxn) 
671 que es puguin (btmyu) 
700 ja es venia (btmyu) 
707 es va crear (btmxu) 
715 si es miren (btmyu) 
750 si em dóna (bpgyn) 
784 em sembla (bpmxu) 
786 es concerta (btmxu) 
794 es posa (atmxu) 
806 que es posen (atmyu) 
824 no es preveia (atmyu) 
829 ara es tramita (atmyu) 
833 es proposaria (atmxu) 
860 es refinançarà (atmxu) 
868 que es presentin (atmyu) 
900 municipal es reserva (atmxu) 
913 saldos es corresponguin (atmxu) 
924 ara es renda (atmyu) 
952 que es presenti (atmyu) 
968 com se portaven (atgxn) 
974 quan es van elaborar (atjxu) 
977 pressupostos es van (atjxu) 
1047 es proposa (atmxu) 
1134 no es qüestiona (atgyn) 
1137 lo que es qüestiona (atgyn) 
1226 que es descalifiquen (btjyu) 
1265 que em fa por (bpmyu) 
1267 perquè em toca (bpmyu) 
1288 em sembla (bpmxu) 
1294 a mi em sembla (bpmyu) 
1315 se fa secreta (btmxu) 
1327 no es pot (btmyu) 
1429 no es presenten (atmyu) 
1444 es tractaria (atmxu) 
1491 es va dir (btgxn) 
1498 em sembla (bpmxu) 



1501 em sembla (bpmxu) 
1505 es tractés (btmxu) 
1526 es va quedar (btmxu) 
1528 i es va quedar (btmyu) 
1528 que es convocaria (btmyu) 
1572 em sembla (bpgxn) 
1580 a mi em sembla (bpmyu) 
1592 que es canvia (btmyu) 
1592 o no es canvia (btmyu) 
1628 que es va fer (btmyu) 
1630 cas es va seguir (btmxu) 
1631 que es va nomenar (btmyu) 
1651 que es va demanar (btgyn) 
1682 que es fa (btgyn) 
1686 no se hi podia (btgyn) 
1698 que es va (btgyn) 
1708 em fa (apmxu) 
1722 em fa (apmxu) 
1724 es va acusar (atmxu) 
1725 passat es tenia (atmxu) 
1751 sigui es fixaven (atmyu) 
1759 plenari es va calentar (atmyu) 
1802 que em sembla (apmyu) 
1899 no em va semblar (apmyu) 
1905 no em sembla (apmyu) 
1913 es polititzava (atmxu) 
1929 no s’hi ha tocat (atmyu) 
1930 no s’hi ha tocat (atmyu) 
1942 coses es fessin (atmxu) 
1957 tant em fa (apmxu) 
1958 em fa (atmxu) 
2004 no es dóna (btmyu) 
2005 aquí es dóna (btmyu) 
2008 i es va llegir (btmyu) 
2013 em vaig limitar (bpmxu) 
2017 no se hi va (btmyu) 
2021 no se hi va (btmyu) 
2022 que es va fer (btmyu) 
2047 que es va beneficiar (btmyu) 
2048 que es va fer (btmyu) 
2081 que em deixi (bpmyu) 
2103 se ho creuen (btgyn) 
2110 se ho ha de creure (btgyn) 
2127 jo em va sorprendre (bpgyn) 



2132 i es fa (btgyn) 
2241 que es treu (btmyn) 
2250 que es tragués (btmyu) 
2253 informes me donen (bpmxu) 
2255 que es tragués (btmyu) 
2255 que es tragués (btmyu) 
2296 perquè es va sol·licitar (btmyu) 
2296 quan es va (btmxu) 
2300 es va fer (btmxu) 
2340 es traurà (btmxu) 
2374 es va defendre (btmxu) 
2392 es mesurés (btmxu) 
2392 i es tingués cautela (btmyu) 
2426 que es diu (btmyu) 
2443 se hi pot posar (atmyu) 
 
 
 
TPLENS3 
2 es dedica (atmxu) 
68 es proposa (atmxu) 
115 no es poden (atgyn) 
134 que es puguin (atgyn) 
 
 
TPLENS4 
15 qui es contracta (atmyu) 
16 no es fa (atmyu) 
20 em permetré (apmxu) 
48 discrepància es va (atmyu) 
98 ara es tracta (atmyu) 
104 si aguest es produeix (atmyu) 
113 que es té (btmyu) 
116 això es va parlar (btmyu) 
117 i es va parlar (btmyu) 
127 em sembla (bpmxu) 
133 s’hi fiquin (btmxu) 
144 Er es faci (btgxn) 
163 em sembla (bpmxu) 
184 perquè em (bpgyn) 
191 que s’hi està fent (btmyu) 
199 segons me van (bpgxn) 
237 tècnicament se poden (btgxn) 
258 que es puja (btgyn) 



260 que em dius (bpgyn) 
264 es pot (btgxn) 
267 com se fan (btgxn) 
290 no es discuteix (btmyu) 
317 entrada et canvien (bsgyn) 
330 minusvàlids se hi matarien (btmxu) 
 
 
TPLENS5 
29 no es tracta (btmyu) 
30 que es tracta (btmyu) 
30 que es diu (btmyu) 
36 es tracta (btmxu) 
55 jo em manifesto (bpgyn) 
57 que es tracta (btmyu) 
59 que es tracta (btmyu) 
94 acta es corregirà (btmyu) 
115 es proposa (atmxu) 
134 es tracta (atmxu) 
135 ja es van (atmyu) 
152 es proposa (atmxu) 
167 em sembla (apmxu) 
179 llavors es pot (atmxu) 
183 que es valoren (atmyu) 
195 que es pretén (atmyu) 
197 perquè es demana (atmyu) 
213 em sembla (apmxu) 
227 que es consulten (atjyu) 
230 doncs em va semblar (apjxu) 
234 que es necessitaven (atjyu) 
235 fer es corresponien (atjyu) 
242 es pugui (atjxu) 
279 es proposa (atmxu) 
348 que es fa (atmyu) 
349 on es diu (atmxu) 
363 no es pot (atmyu) 
367 municipal es tanca (atmxu) 
387 per la qual es tanca (atjxu) 
406 quan es compleixin (atmxu) 
477 un es compromet (atmxu) 
487 però em sembla (apmyu) 
504 empresaris es constitueixen (atmxu) 
516 que es va acordar (atmyu) 
531 moment es va entendre (atmxu) 



584 quan es fa (atmxu) 
628 em sembla (apmxu) 
641 com se demostra (atmxu) 
646 que es retardi (atmyu) 
714 que es tracta (atmxu) 
735 em sembla (apmxu) 
742 que es va prendre (atmyu) 
744 que es convoqui (atmyu) 
749 que es va prendre (atmyu) 
757 vostè es refereix (atmyu) 
791 no em penso (bpmyu) 
793 quan es va fer (btmxu) 
796 jo em vaig manifestar (bpgyn) 
823 no es pot fer (btgyn) 
893 se gasta (btmxu) 
914 a mi em sembla (bpmyu) 
917 es tracta (btgxn) 
931 ja te ho explicaré (bsmyu) 
949 ja em dirà vostè (bpmyu) 
958 que es farà (btmyu) 
1002 que se juguen (btmyu) 
1009 vostè em pregunta (bpmyu) 
1044 activitats es troben (atmxu) 
1061 que es pretén (atmyu) 
1081 ajuntament es proposa (atmxu) 
1095 que es consideri (atmyu) 
1097 que es presentin (atmyu) 
1099 es trametrà (atmxu) 
1103 es publicarà (atmxu) 
1156 quan se debaten (atgxn) 
1158 quan se donen (atgxn) 
1159 gent se ho miri (atgxn) 
1174 també et satisfà (asmyu) 
1176 també em satisfà (apmyu) 
1208 es proposa (atmxu) 
1212 que es crea (atmxu) 
1229 si es produeix (atmyu) 
1272 no es pot dir (atjyu) 
1281 únicament es posi (atjxu) 
1321 es posi (atjxu) 
1326 que es comporta (atjyu) 
1339 es posi (atjxu) 
1365 que es comporta (atmyu) 
1366 em sembla (apmxu) 



1367 i es comporten (atmyu) 
1370 i em sembla (apmyu) 
1375 em sembla (apmxu) 
1479 la qual es demanava (btjxu) 
1484 aquí es va acordar (btjyu) 
1513 es veu (btjxu) 
1515 jo em sembla (bpmyu) 
1530 se diu (btmxu) 
1556 es tracta (atmxu) 
1568 estacions es localitzen (atmxu) 
1573 realitat es tracta (atmxu) 
1582 però es deuen (atmyu) 
1620 els quals es troben (atmxu) 
1633 en el qual es troben (atmxu) 
1636 es proposa (atmxu) 
1641 i es comprometin (atmyu) 
1678 es proposa (atmxu) 
1691 em sembla (apmxu) 
1715 finalment es va subhastar (atmxu) 
1826 o em sembla (apmyu) 
1834 pedra em sona (apmyu) 
1844 si es vol (atmyu) 
1845 si no es vol (atmyu) 
1849 si es considera (atmyu) 
1855 i em castigaran (apmyu) 
1871 i es veu (atmyu) 
1885 es pot (atmxu) 
1886 que es va produir (atmyu) 
1908 que es dóna (atmyu) 
1910 s’hi trobi (atmxu) 
1920 si se considerava (atmyu) 
1921 si se considera (atmyu) 
1923 es va obrir (atmxu) 
1925 es va fer (atmxu) 
1933 que es tingués (atmyu) 
1952 em consta (apmxu) 
1956 es va fer (atmxu) 
1957 i es va (atmyu) 
1966 la carta es va signar (atmyu) 
1998 que em fa (apmyu) 
2051 em sap (bpmxu) 
2078 no em diu (bpgyn) 
2114 que es conreen (atmyu) 
2121 que es veu (atmyu) 



2149 aigües es va adreçar (atmxu) 
2162 es van fer (atmxu) 
2204 que es van fer (atjyu) 
2206 es van presentar (atjxu) 
2223 governació es van presentar (atjyu) 
2225 es pot estar (atjxu) 
2226 però es va complir (atjyu) 
2251 no es pot dir (atjyu) 
 



VARIABLE C 
 
TPLENS1 
809 ens hem d’apretar (agxn) 
882 centrant-mos (ajyu) 
944 no se’ns acusi (ajxu) 
1146 llavons ens sembla (amxu) 
1189 que ens està aportant (bmxu) 
1199 per posa’n-se (bmyu) 
1202 que se’ns va donar (bmxu) 
1205 que se’ns va donar (amxu) 
1218 perquè ens posem (amxu) 
1742 ni se’ns va llegir (amxu) 
1784 natres mos vam pensar (amxu) 
1785 ens vam personar (amxu) 
1811 se’ns dóna (amxu) 
1815 perquè mos ho pensem (amxu) 
1986 después ens posa (bmxu) 
2040 que ens vam ficar (bmxu) 
2290 no ens e n’acabem de fiar (bmxu) 
2304 que ens formula (bmxu) 
2336 és dir-mos (bmyu) 
2343 i ens trobem (bmxu) 
2347 que ens va dient (bmxu) 
2349 perquè ens està dient (bmxu) 
2352 de què ens estem trobant (bmxu) 
2391 ens va dir (bgxn) 
2478 que ens proposem (bgxn) 
2498 així ens consta (bmxu) 
2552 no ens podem (bmxu) 
 
 
TPLENS2  
79 que mos semblaven (bgxn) 
84 informe se mos va fer (bgxn) 
102 vostès ens hi ajuden (bmxu) 
107 nosaltres ens vam trobar (bmxu) 
159 que mos van presentar (bgxn) 
272 mo’n (a)nem (agxn) 
313 ens els escoltem (amxu) 
314 ens els llegim (amxu) 
529 que ens posen (bmxu) 
654 que ens donen (amxu) 
686 ens hi atansem (bmxu) 



724 nosaltres ens sembla (bmxu) 
979 mateix ens vam incorporar (ajxu) 
980 ens vam abstenir (ajxu) 
1148 ens confirmen (agxn) 
1183 vegada ens serà (agxn) 
1194 preocupem-mos (agyn) 
1315 d’expressar-nos (bmyu) 
1484 que se mos va dir (bgxn) 
1484 que se mos va dir (bgxn) 
1487 nosaltres mos vam comprometre (bgxn) 
1514 ja mos havien dit (bgxn) 
1622 que mos falta (bmxu) 
1722 a tots ens convé (amxu) 
1814 ens afirma (amxu) 
1919 avui se’ns vulgui fer (amxu) 
1926 de rasgar-mos (amyu) 
1971 que se’ns insinuava (amxu) 
1975 ens haurien de demanar (amxu) 
2295 ens ha arribat (bmxu) 
2307 i ens diu (bmxu) 
2335 que ens proposava (bmxu) 
2336 que ens proposava (bmxu) 
2352 que ens proposava (bmxu) 
2372 mos sembla (bmxu) 
2405 ja ens van acusar (bmxu) 
2427 que ens hem de veure (bmxu) 
2428 que ens hem de veure (bmxu) 
 
 
TPLENS3 
9 avui ens hem de reunir (amxu) 
 
 
TPLENS4 
148 ens podria (bmxu) 
161 mos podran (bmxu) 
300 no ens ha respost (bmxu) 
 
 
TPLENS5 
216 però ens oposem (amxu) 
221 que ens ocupa (ajxu) 
325 ens hem vist (amxu) 
539 nosaltres ens demanàvem (amxu) 



540 que ens justifica (amxu) 
541 o ens valida (amxu) 
542 o ens e legalitza (amxu) 
706 avui ens ocupa (ajxu) 
707 ens ocupa (amxu) 
847 no mols ha explicat (bgxn) 
848 no mols ha explicat (bgxn) 
884 se mos ha informat (bgxn) 
929 no mos ha informat (bgxn) 
1303 això ens mostrem (ajxu) 
1309 ens unim (ajxu) 
1310 ens idi- (ajxu) 
1311 que ens identifiquen (ajxu) 
1497 no ens implicava (bmxu) 
1542 generalitat se’ns ha ofert (amxu) 
1575 natural ens trobem (amxu) 
1701 vostè ens ha donat (amxu) 
1722 doncs ens va arribar (amxu) 
1735 i ens ha sigut cursada (amxu) 
1741 ens hagués enviat (amxu) 
1810 que ens reservem (amxu) 
1820 ens explica (amxu) 
2059 afer se mos tenia que comunicar (bgxn) 
2097 ens van enviar (amxu) 
 
 



VARIABLE D 
 
 
TPLENS1 
26 en aquell moment (amulsi) 
32 durant aque(s)t temps (amupsi) 
38 que aque(s)t document (amupsi) 
131 que aquesta aprovació (amupse) 
146 d’ague(s)t acord (amupsi) 
150 sustenta aguestos pressupostos  (amupri) 
188 ha inspirat ague(s)t pressupost (amupsi) 
192 ague(s)t tema (amupsi) 
193 en aguesta memòria (amupse) 
212 ague(s)t fet (amupsi) 
221 ague(s)t esforç (amupsi) 
228 globalment aguesta reducció (amupse) 
236 fer efectiu ague(s)t rigor (amupsi) 
242 vigència d’ague(s)t pressupost (amupsi) 
263 ague(s)t any (amupsi) 
296 amb aguell moment (amxulsi) 
299 en aguestos moments (amupri) 
331 en aque(s)t sentit (amupsi) 
362 en aque(s)t sentit (amupsi) 
363 aquest [a’kest] any (amupsi) 
365 d’aque(s)t pressupost (amupsi) 
384 d’aguestes actuacions (amupre) 
428 s’aplicava aquesta despesa (amupse) 
462 a aguells serveis (amulri) 
468 amplitud d’ague(s)ts extrems (amupri) 
493 d’aquesta memòria (amupse) 
500 per aque(s)t exercici (amupsi) 
503 ara aquesta despesa (amupse) 
527 per ague(s)t concepte (amxupsi) 
540 ague(s)ts crèdits (amupri) 
570 que aquestes inversions (amupre) 
573 fins aquell moment (amulsi) 
628 en aque(s)t moment (amupsi) 
632 a ague(s)t expedient (amupsi) 
645 amb ague(s)t expedient (amupsi) 
666 en ague(s)t pressupost (amupsi) 
780 perquè ague(s)t pressupost (agnpsi) 
782 perquè ague(s)t pressupost (agnpsi) 
808 amb aguestes circumstàncies (agnpre) 
837 aguest [a’γest] any (agnpsi) 



848 per aguestos motius (agnpri) 
855 d’ague(s)t clima (ajupsi) 
864 durant ague(s)t any (ajupsi) 
866 fa ague(s)t control (ajyusi) 
871 amb aguestos moments (ajupri) 
872 amb ague(s)t ajuntament (ajupsi) 
873 sempre aquesta divisió (ajupse) 
895 d’ague(s)t pla (ajupsi) 
904 d’aque(s)t projecte (ajupsi) 
912 amb ague(s)t ajuntament (ajupsi) 
931 amb ague(s)t pressupost (ajupsi) 
932 amb ague(s)t pressupost (ajupsi) 
934 amb ague(s)t pressupost (ajupsi) 
948 amb ague(s)t pressupost (ajupsi) 
959 amb ague(s)t moment (ajupsi) 
1003 de baixa aquells crèdits (amulri) 
1006 que aque(s)ts comptes (amupri) 
1039 d’aque(s)t compte (amupsi) 
1073 durant aque(s)t termini (amupsi) 
1109 tanmateix aquesta al·legació (amupse) 
1110 objecte d’aque(s)t expedient (amupsi) 
1122 amb aquesta proposta (amupse) 
1122 amb aquesta proposta (amupse) 
1129 d’aque(s)t acord (amupsi) 
1132 d’ague(s)t aprofitament (amupsi) 
1140 notificar aque(s)t acord (amupsi) 
1144 comissió aguesta informativa (amupse) 
1175 en aquell moment (bmulsi) 
1204 aque(s)ts documents (amupri) 
1206 això ague(s)ts documents (amupri) 
1221 en ague(s)t informe (amupsi) 
1249 ague(s)t supost (amupsi) 
1274 ague(s)ts efectes (amupri) 
1284 d’aguesta finca (amupse) 
1314 sobre aguestes tres (amupre) 
1321 ague(s)t projecte (amupsi) 
1321 valora aquesta finca (amupse) 
1330 ague(s)t preu (amupsi) 
1340 que ague(s)t mateix expedient (amusi) 
1349 amb aguesta finca (bmupse) 
1362 ademés ague(s)t projecte (bmupsi) 
1492 amb aguesta finca (bmupse) 
1494 amb aguesta finca (bmupse) 
1595 aguesta petició (amupse) 



1599 d’aguesta mina (amupse) 
1618 d’ague(s)t escrit (amupsi) 
1672 ocupar aquestes terres (amupre) 
1696 amb aquesta acta (amupse) 
1723 amb aguest moment (amupsi) 
1755 aguesta finca (amupse) 
1762 amb aguesta finca (amupse) 
1795 i aguesta pedra (amupse) 
1801 aguesta pedra (amupse) 
1809 ague(s)t expedient (amupsi) 
1831 tota aguesta sèrie (bmupse) 
1836 d’aguelles americanes (bmupre) 
1856 d’ague(s)t estil (bmupsi) 
1869 tota aguesta sèrie (bmupse) 
1900 no ague(s)t document (bmupsi) 
1905 encarrega ague(s)t tema (bmupsi) 
1915 d’ague(s)t senyor (bmupsi) 
1926 en aquell moment (bmulsi) 
1929 s’encarrega ague(s)t estudi (bmupsi) 
1939 d’ague(s)t ajuntament (bmupsi) 
1953 aportessin aguesta documentació (amupse) 
1960 aguesta documentació (bmupse) 
1967 durant ague(s)t període (bmupsi) 
1985 amb ague(s)t informe (bmupsi) 
1994 en aquella mateixa comissió (bmulse) 
2011 amb aguestes mitges veritats (bmupre) 
2020 en ague(s)t document (bmupsi) 
2049 si ague(s)t informe (bmupsi) 
2077 en ague(s)t ajuntament (bmupsi) 
2078 d’ague(s)t estil (bmupsi) 
2082 tota aguesta documentació (bmupse) 
2099 d’aguesta casa (bmupse) 
2110 a aguestes al·legacions (bmupre) 
2136 que aguestes qüestions (bmupre) 
2145 unanimitat d’aque(s)t dictamen (bmupsi) 
2155 ague(s)t documents (bmupsi) 
2160 aparèixer ague(s)t document (bmupsi) 
2164 ague(s)t document (bmupsi) 
2171 d’ague(s)t document (bmupsi) 
2215 secretari aquesta tarda (bmupse) 
2219 ague(s)t senyor (bmupsi) 
2222 que ague(s)t altre senyor (bmupsi) 
2241 amb ague(s)t ajuntament (bmupsi) 
2280 en aquell moment (bmulsi) 



2285 en aquell moment (bmulsi) 
2294 amb ague(s)t tema (bmupsi) 
2342 aque(s)t escrit (bmupsi) 
2444 amb aguesta dinàmica (bmupse) 
2448 amb aguesta dinàmica (bmupse) 
2456 retirar ague(s)t punt (bmupis) 
2476 que aguesta pedra (bgupse) 
2483 té ague(s)t informe (bmupsi) 
2486 val aguella pedra (bmulse) 
 
 
TPLENS2 
24 d’aquestes dos al·legacions (amupre) 
60 en aque(s)t acte (amupsi) 
62 d’aguesta resolució (amupse) 
84 ague(s)t informe (bgnpsi) 
89 per aque(s)t motiu (bgnpsi) 
93 que ague(s)t expedient (bgnpsi) 
94 ague(s)t conveni (bgnpsi) 
104 que ague(s)t conveni (bmupsi) 
109 en aguella època (bmulse) 
113 en aguell moment (bmulsi) 
118 amb aguell conveni (bmulsi) 
128 en aguell moment (bmulsi) 
135 d’ague(s)t límit mínim (bmupsi) 
136 en ague(s)t concepte (bmupsi) 
137 en ague(s)t conveni (bmupsi) 
148 amb ague(s)t conveni (bgnpsi) 
177 a aque(s)t acord (amupsi) 
178 amb ague(s)t marge (amupsi) 
181 d’aguelles coses (amulre) 
216 per aquestes operacions (amupre) 
218 que aquesta operació (amupse) 
242 ague(s)t informe (agnpsi) 
264 ague(s)t advertiment (agnpsi) 
271 amb ague(s)t pas (agnpsi) 
290 aquell mateix nivell (agnlsi) 
308 en aque(s)t moment (agnpsi) 
349 d’ague(s)t equip (amupsi) 
394 amb aguesta línia (amupse) 
400 ague(s)t any (amupsi) 
403 aguest [a’γest] any (amupsi) 
422 amb aguestos nivells (amupri) 
433 d’ague(s)t crèdit (amupsi) 



445 d’aque(s)t pressupost (bjupsi) 
447 durant ague(s)t any (bjupsi) 
453 amb aquell pressupost (bjulsi) 
453 amb aque(s)t esforç (bjupsi) 
455 durant aque(s)t any (bjupsi) 
456 fer ague(s)t resultat (bjupsi) 
458 amb ague(s)t cas (bjupsi) 
459 amb ague(s)t crèdit (bjupsi) 
479 que aguestos senyors (bgnpri) 
508 d’aque(s)t expedient (bmupsi) 
523 en aque(s)t tema (bmupsi) 
570 d’aguestes entitats (amupre) 
572 d’aguestes operacions (amupre) 
620 d’aguestes operacions (amupre) 
623 amb ague(s)t punt (agnpsi) 
624 amb ague(s)t punt (agnpsi) 
625 d’ague(s)t crèdit (agnpsi) 
630 d’aguestos crèdits (agnpri) 
671 amb aguestos moments (bmupri) 
674 en aguestos moments (bmupri) 
698 concertar aguesta operació (bmupse) 
699 amb aguelles dos entitats (bmulre) 
707 per aguesta finalitat (bmupse) 
713 amb aguestes dos entitats (bmupre) 
740 d’aguestos moments (bmupri) 
760 aguesta oferta (bgnpse) 
771 tenen aguesta tendència (bmupse) 
790 aguesta operació (bgnpse) 
794 amb aguestes dos entitats (amupre) 
801 d’ague(s)t deute (amupsi) 
802 amb aguestes dos entitats (amupre) 
825 aque(s)t refinançament (amupsi) 
863 que aquesta operació (amupse) 
888 aquesta comissió (amupse) 
900 sobre aquesta qüestió (amupse) 
906 durant aque(s)t termini (amupsi) 
913 que aque(s)ts saldos (amupri) 
951 d’aque(s)t acord (amupsi) 
969 i aquesta vegada (amupse) 
974 elaborar aquestos pressupostos (bjupri) 
984 d’aque(s)t mateix pressupost (ajupsi) 
1002 en aque(s)t cas (amupsi) 
1020 pública aquelles places (amulre) 
1022 en aque(s)t moment (amupsi) 



1033 d’ague(s)t ajuntament (amupsi) 
1092 d’ague(s)t ajuntament (amupsi) 
1165 era ague(s)t homenatge (agnpsi) 
1180 i amb aguestes circumstàncies (agnpre) 
1196 que ague(s)t vot (agnpsi) 
1203 remenant ague(s)t tema (bjupsi) 
1242 aguestes coses negres (bjupre) 
1255 totes aguestes afirmacions (bjupre) 
1365 regir aque(s)t contracte (amupsi) 
1390 d’aque(s)t acord (amupsi) 
1428 durant aque(s)t termini (amupsi) 
1448 amb ague(s)t motiu (amupsi) 
1448 amb ague(s)t motiu (amupsi) 
1459 coneix aquestos planos (bmupri) 
1481 amb ague(s)t ordre (bgnpsi) 
1492 aguestes esmenes (bgnpre) 
1503 aguesta moció (bmupse) 
1504 aguesta moció (bmupse) 
1517 a aguestos informes (bmupri) 
1527 aquell dia (bmulsi) 
1537 amb aguell moment (bmulsi) 
1568 vacances aquest tècnic (bmupsi) 
1572 dimarts aquella comissió (bgnlse) 
1576 amb ague(s)t tema (bmupsi) 
1587 totes aguestes esmenes (bmupre) 
1639 d’ague(s)t tema (bmupsi) 
1662 d’aque(s)ts quatre-cents (bgnpri) 
1677 aguestes pessetes (bgnpre) 
1682 arrel d’ague(s)t informe (bgnpsi) 
1699 obrir ague(s)t compte (bgnpsi) 
1704 amb ague(s)t compte (bgnpsi) 
1735 en ague(s)t cas (amupsi) 
1752 en ague(s)t cas (amupsi) 
1762 amb aguell moment (amulsi) 
1766 amb aguell informe (amulsi) 
1799 d’aguesta comissió (amupse) 
1803 ague(s)t informe previ (amupsi) 
1813 en aguesta zona (amupse) 
1820 que aquesta extracció (amupse) 
1827 entre aguestes altres (amupre) 
1834 afirma ague(s)t ingenier (amupsi) 
1835 o ague(s)t geòleg (amupsi) 
1842 amb ague(s)t preu (amupsi) 
1885 ague(s)t senyor (amupsi) 



1909 amb aquell moment (amulsi) 
1932 d’aguell paratge (amulsi) 
1979 amb aguesta direcció (amupse) 
1983 per aguella zona (amulse) 
2015 que aquesta persona (amupse) 
2091 si aque(s)t senyor (bmupsi) 
2107 si aguella parcel·la (bgnlse) 
2141 amb aguell temps (bgnlsi) 
2145 aque(s)t senyor (bgnpsi) 
2149 pues aque(s)t senyor (bgnpsi) 
2150 aque(s)t senyor (bgnpsi) 
2167 per aquesta policia (agnpse) 
2209 d’aguestos informes (bmupri) 
2218 quan aguestos senyors (bmupri) 
2224 en aguells moments (bmulri) 
2230 aguestos senyors (bgnpri) 
2317 aquesta direcció (bmupse) 
2318 d’aque(s)t aprofitament (bmupsi) 
2365 d’ague(s)t estil (bmupsi) 
2391 amb ague(s)t tema (bmupsi) 
2438 d’ague(s)t cotxe (bgnpsi) 
2439 d’ague(s)t cotxe (bmupsi) 
 
 
TPLENS3 
15 amb ague(s)t poble (amupsi) 
16 amb aguesta comarca (amupse) 
33 amb aque(s)t acte (amups) 
33 representa ague(s)t ple (aumupsi)  
39 d’ague(s)t ple (amupsi) 
63 per aque(s)ts fets (amupri) 
80 d’aque(s)ts fets criminals (amupri) 
109 que aquesta mort (agnpse) 
115 manera aguesta gent (agnpse) 
125 fermament aquesta postura (agnpse) 
133 aguestos fets (agnpri) 
146 aquesta mena (agnpse) 
150 d’aquesta mena (agnpse) 
180 amb ague(s)t cas (amupsi) 
 
 
TPLENS 4 
3 aguesta aguesta aclaració (bmupse) 
4 aguesta presa (bmupse) 



15 es contracta aguestes obres (bmupre) 
38 aque(s)t article (bmupsi) 
50 per ague(s)t estil (bmupsi) 
86 amb aque(s)ts punts (amupri) 
96 d’aguesta obra (amupse) 
104 d’ague(s)t senyor (amupsi) 
110 d’aque(s)t senyor (amupsi) 
118 de: aque(s)ts quadres (amupri) 
119 d’aque(s)ts quadres (amupri) 
126 aquesta aquesta idea (bmupse) 
146 d’aque(s)t tema (bgnpsi) 
151 a aque(s)t ajuntament (bmupsi) 
163 amb ague(s)t poble (bmpusi) 
199 i aguella gent (bgnpse) 
203 aquesta carta (bmupse) 
237 fer aguestes escales (bgnpre) 
280 ara aguestos veïns (bgnpri) 
287 rebre ague(s)t escrit (bmupsi) 
294 s’ha agafat ague(s)t escrit (bmupsi) 
 
 
TPLENS 5 
22 aguesta intervenció (bmpuse) 
35 en aque(s)t apartat (bjupsi) 
41 io aque(s)t punt (bgnpsi) 
63 en aguesta fase (bmupse) 
64 en aguesta fase (bmupse) 
90 incorporarà aque(s)ts dos apartats (bmupri) 
92 i aque(s)t altre (bmupsi) 
111 d’aque(s)t compte (amupsi) 
134 regiran aguesta oferta (amupse) 
136 durant aguest [a’γest] any (amupsi) 
189 per què aquesta diferència (amupse) 
229 amb ague(s)t cas (ajupsi) 
262 a aque(s)t nou escorxador (amupsi) 
270 d’interès aquesta instal·lació (amupse) 
305 per aque(s)ts serveis (amupri) 
322 vista aguesta proposta (amupse) 
327 de: ague(s)t punt (amupsi) 
329 amb ague(s)t punt (amupsi) 
333 demana aguesta subvenció (amupse) 
335 amb aguestos empresaris (amupri) 
353 a aque(s)t nou escorxador (amupsi) 
356 d’ague(s)t nou escorxador (amupsi) 



365 eh: ague(s)t acord (amupsi) 
370 ague(s)t servei (amupsi) 
396 per ague(s)t reial decret (amupsi) 
402 excepcionar aque(s)t requisit (amupsi) 
403 per ague(s)t motiu (amupsi) 
404 aguesta declaració (amupse) 
408 complint aguestes condicions (amupre) 
418 amb aguestos requisits (amupri) 
433 sortir aguesta inversió (amupse) 
466 d’aguesta comissió (amupse) 
473 aguesta reunió (amupse) 
487 que aguesta actuació (amupse) 
520 d’ague(s)t moment (amupsi) 
530 en ague(s)t moment (amupsi) 
533 d’ague(s)t grup (amupsi) 
566 tancat aguestos escorxadors (amupri) 
537 fessin aguesta cessió (amupse) 
570 d’ague(s)t escorxador (amupsi) 
578 pren aguella decisió (amulse) 
580 amb aguesta motivació (amupse) 
601 en ague(s)t escorxador (amupsi) 
602 aguesta gènesi (amupse) 
602 d’ague(s)t nou escorxador (amupsi) 
611 moment ague(s)t escorxador (amupsi) 
642 que aguestes obres (amupre) 
653 endavant aguesta iniciativa (amupse) 
669 totes aguestes altres coses (amupre) 
670 d’aguest [a’γest] atorgament (amupsi) 
679 amb aguesta societat (bmupse) 
682 doncs aguesta persona (bmupse) 
748 ague(s)t escorxador (amupsi) 
752 aguesta reunió (amupse) 
768 ague(s)t ple (bmupsi) 
796 amb aquesta mateixa comissió (bgnpse) 
846 amb ague(s)t grup (bmupsi) 
887 en ague(s)t cas (bmupsi) 
907 d’ague(s)t polígon (bmupsi) 
932 escolti aguesta finca (bmupse) 
1000 aguestos senyors (bmupri) 
1044 entre aquestes activitats (amupre) 
1053 d’aque(s)t tipus (amupsi) 
1056 a aguestes activitats (amupre) 
1065 en aque(s)t cas (amupsi) 
1089 durant ague(s)t termini (amupsi) 



1096 aprovada aguesta ordenança (amupse) 
1098 en aque(s)t cas (amupsi) 
1137 amb aguestos moments (amupri) 
1204 mitjançant aguesta modificació (amupse) 
1205 d’aque(s)t vial (amupsi) 
1209 inicialment aguesta modificació (amupse) 
1225 per aguesta modificació (amupse) 
1232 notificar ague(s)t acord (amupsi) 
1291 a aque(s)t projecte (ajupsi) 
1299 a aquesta campanya (ajupse) 
1305 i en aquesta avinentesa (ajupe) 
1309 en aquesta campanya (ajupse) 
1332 per aque(s)ts motius (ajupri) 
1336 a aque(s)t manifest (ajupsi) 
1363 d’ague(s)t manifest (amupsi) 
1384 si retiréssim aquestos dos apartats (amupri) 
1400 retirar aquestos dos apartats (ajupri) 
1410 amb aguesta època (amupse) 
1431 amb aguestos moments (amupri) 
1438 mentre aquesta llei (amupse) 
1439 ague(s)t alcalde (amupsi) 
1442 aguesta llei (amupse) 
1458 amb ague(s)t cas (amupsi) 
1485 sobre aguestos termes (bjupri) 
1507 amb ague(s)t cas (bjupsi) 
1540 tindre aguestes pintures (amupre) 
1550 amb ague(s)t cas (amupsi) 
1553 en ague(s)t programa (amupsi) 
1579 d’aque(s)t segle (amupsi) 
1585 en aguestes zones (amupre) 
1609 d’aguestes manifestacions (amupre) 
1612 d’ague(s)t territori (amupsi) 
1624 d’aque(s)ts valors culturals (amupri) 
1634 sostenible aquest [a’kest] recurs (amupsi) 
1638 aquesta corporació (amupse) 
1644 arribar aque(s)t acord (amupsi) 
1659 d’ague(s)t moment (amupsi) 
1660 d’ague(s)t conveni (amupsi) 
1677 en aquesta iniciativa (amupse) 
1727 aguesta carta (amupse) 
1731 aguesta carta (amupse) 
1732 amb aguesta carta (amupse) 
1733 aguesta carta (amupse) 
1736 aguesta carta (amupse) 



1749 que aguesta carta (amupse) 
1776 com aguesta carta (amupse) 
1777 com aguesta carta (amupse) 
1801 ague(s)t dret (amupsi) 
1838 totes aguestes coses (amupre) 
1850 totes aguestes coses (amupre) 
1857 en aguesta casa (amupse) 
1866 arriba aguesta carta (amupse) 
1869 amb aguest [a’γest] ajuntament (amupsi) 
1878 amb ague(s)t cas (amupsi) 
1883 d’ague(s)t lloc (amupsi) 
1890 que aguesta persona (amupse) 
1930 pues aguell dia (amulsi) 
1945 amb ague(s)t país (bmupsi) 
1949 aguell dia (bmulsi) 
1953 que aguell mateix dia (amulsi) 
1961 hi ha hagut aguesta carta (amupse) 
1963 ajuntament aguell dia (amulsi) 
1976 pos aguesta vegada (amupse) 
1983 produït ague(s)t error (amupsi) 
1987 aguesta casa (amupsi) 
1991 d’ague(s)t estil (amupsi) 
2024 amb ague(s)t tema (bmupsi) 
2056 per ague(s)t tema (bmupsi) 
2059 amb ague(s)t afer (bmupsi) 
2070 amb aguesta casa (bmupse) 
2070 casa aguell dia (bmulsi) 
2093 totes aguestes coses (bmupre) 
2107 per aguesta via (amupse) 
2108 per aguesta via (amupse) 
2123 amb ague(s)t procediment (bmupsi) 
2145 amb aguesta situació (amupse) 
2154 va arribar aguesta carta (amupse) 
2161 aque(s)t pèrit (amupsi) 
2202 en ague(s)t cas (ajupsi) 
2204 amb aque(s)t mateix ple (ajupsi) 
2205 amb aquest [a’kest] ple (ajupsi) 
2208 en aquell moment (ajulsi) 
2215 en ague(s)t cas (ajupsi) 
2239 que aque(s)t any (ajupsi) 
2240 que aquest [a’kest] any (ajupsi) 
2245 la pena aque(s)t argument (ajupsi) 
2254 dir aquell dia (ajulsi) 
 



VARIABLE E 
 
 
TPLENS1 
164 per la seva aportació (amus) 
186 i per tant la seva aportació (amus) 
235 a les seves especificitats (amup) 
359 demorin la seva execuxió (amus) 
411 per la seva importància (amus) 
414 i la seva contractació (amus) 
417 de les seves retribucions (amup) 
422 si la seva redacció (amus) 
499 en la seva funció (amus) 
514 incrementant la seva aportació (amus) 
750 la meua intervenció (amus) 
852 en la seva memòria (ajus) 
883 les meues àrees (ajup) 
1140 a la seva efectivitat (amus) 
1180 és la meua responsabilitat (bmus) 
1393 la meua explicació (amus) 
1427 la seva gestió (amus) 
1559 de la seua dona (amus) 
1665 per la seva naturalesa (amus) 
1881 a la seva extensa (bmus) 
2084 a la seva llista (bmus) 
2294 la meua consciència (bmus) 
2530 és la seua especialitat (bmus) 
2562 a la seva llista (bmus) 
2638 és correcta la meva interpretació (amus) 
 
 
TPLENS 2 
51 en la seva activitat (amus) 
415 de la seua nivell o categoria (amus) 
501 errònia la seva actitud (amus) 
506 en la seva empresa (bmus) 
900 reserva la seva opinió (amus) 
919 manifesten la seva disconformitat (amus) 
920 a la seva correcció (amus) 
928 en la seva postura (amus) 
1036 la seva publicació (amus) 
1097 de la seva època (amus) 
1098 a la seva memòria (amus) 
1111 per la meva edat (amus) 



1145 no troba la seva trajectòria (agns) 
1332 sota la seva responsabilitat (bmus) 
1417 objecte la seua urbanització (amus) 
1794 les seues coses (amup) 
1904 la meua actuació (amus) 
1911 a la seva llista (amus) 
2248 de la seua finca (bmus) 
2354 la seua demanda (bmus) 
2384 en la seva majoria (bmus) 
 
 
TPLENS3 
26 la seua població (amus) 
60 amb la seva família (amus) 
191 i la seua agrupació local (amus) 
 
 
TPLENS4 
169 tindrem les seues idees (bmup) 
 
 
TPLENS5 
17 recull de la seua opinió (bmus) 
22 aguesta intervenció teua (bmus) 
263 que la seva obertura (amus) 
271 la seva posta en funcionament (amus) 
273 requereix la seva previsió (amus) 
354 que la seva obertura (amus) 
489 és la seua opinió (amus) 
492 la meua opinió (amus) 
557 per la seua creació (amus) 
788 és la seua interpretació (bmus) 
907 de la seua finca (bmus) 
1057 de la seva situació (amus) 
1058 garantir la seva legalització (amus) 
1073 correspon la seva aplicació (amus) 
1101 de la seua tramesa (amus) 
1200 variant la seva amplada (amus) 
1214 presti la seva conformitat (amus) 
1286 de la seva història (ajus) 
1308 de la seva opció política (ajus) 
1389 doncs per la meva part (ajus) 
1426 ultrapassin les seues competències (amup) 
1489 és la meua opinió (bjus) 



1578 les seves deficients comunicacions (amup) 
1597 mitjançant les seves manifestacions (amup) 
1602 comportarà la seva declaració (amus) 
1606 i la seva posterior ubicació (amus) 
1768 de la meua carta (amus) 
1769 de la meua carta (amus) 
1793 que la seua correspondència privada (amus) 
2082 que la seua carta (bgns) 
2092 de casa meua (bgns) 
2210 de la seva opinió (ajus) 
  
 
 
 




