
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) 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX III 

Transcripció del corpus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codi de la sessió plenària: TPLENS1 
Tipus de sessió plenària: Ordinària 
Tipus de transcripció: Ortogràfica 
Lloc i data: Ajuntament de Tremp, 4 de juny de 1996  
Núm. de cinta: 1AB, 1C 
Codi dels informants: A, S, C, J, Eu, Ar  
Tema: Lectura i aprovació dels pressupostos municipals per a 1996  
Durada: 90 minuts  
Nombre total de mots: 14.353 
  
 
A: primer punt 1 
aprovació de l'acta de la sessió del dia nou del quatre del noranta-sis 2 
a:: secretaria no s'ha rebut cap reclamació queixa o modificació 3 
per lo tant s'entendria[ε] aprovat 4 
punt segon despatx d'ofici 5 
actes de les comissions de govern dels dies tres del quatre del noranta-sis 6 
nou del quatre del noranta-sis  7 
setze del quatre del noranta-sis 8 
dos del cinc del noranta-sis 9 
set del cinc del noranta-sis 10 
tampoc s'ha rebut reclamació:  11 
correcció o alteració de les mateixes 12 
per lo tant s'entendria aprovat 13 
(..) punt tercer 14 
(..) registre de personal 15 
senyor secretari 16 
pot llegir el dictamen de la comissió 17 
de governació hisenda i promoció econòmica 18 
S: (18) sí 19 
(..) la comissió de:  20 
governació hisenda i promoció econòmica del dia quinze d'abril  21 
del mil nou-cents noranta-sis 22 
va prendre la següent proposta d'acord  23 
per unanimitat  24 
dels dotze membres presents  25 
en aquell moment 26 
atès que per acord del ple de l'ajuntament  27 
del dia vint-i-cinc de juny de mil nou-cents noranta-dos es va constituir  28 
amb efectes del dia trenta de desembre de mil nou-cents noranta-u 29 
el registre de personal  30 
al servei de l'ajuntament de T (nom de municipi) 31 
atès que: durant aque(s)t temps  32 
s'ha incorporat nou personal i d'altra banda s'han produït canvis  33 
en la situació canvis en la situació administrativa 34 
d'algunes de les persones al servei de l'ajuntament  35 
que pels seus efectes administratius  36 



s'han hagut de reflexar a la respectiva fitxa del registre de personal 37 
per tal que aque(s)t document es pugui considerar correctament elaborat 38 
vistes les fitxes individuals agrupades anualment del registre del personal que consten a 39 
l'expedient 40 
es proposa que el ple de l'ajuntament acordi 41 
actualitzar 42 
el registre del personal al servei de l'ajuntament de T 43 
amb efectes del dia trenta de desembre  44 
de mil nou-cents noranta-cinc 45 
segons les fitxes i redacció que consta a l'expedient 46 
i determinar que l'alcalde  47 
doni compliment al present acord 48 
A: xxX(19)Xxx senyor secretari 49 
pot tornar a llegir el dictamen de la comissió  50 
si us plau 51 
S: (5) un moment 52 
un moment que em baixen l'expedient 53 
que el té[i] el R a dalt 54 
baixa l'expedient 55 
de la taula del R 56 
(41) em sembla que està fent còpies per no sé qui  57 
que faltava 58 
i s'ha quedat-- 59 
(67) va 60 
si voleu donaré lectura a la proposta d'acord 61 
de la comissió: 62 
(:) de governació hisenda i promoció econòmica 63 
(8) no:: 64 
(::) sí sí 65 
(9) la proposta d'acord  66 
de la comissió de governació hisenda i copromoció econòmica 67 
del dia vint de maig  68 
de mil nou-cents noranta-sis 69 
acordada 70 
o proposada per sis vots  71 
a favor dels representants del grup municipal PS (nom de partit polític) 72 
i set abstencions  73 
dels representants del grups municipals de C (nom de partit polític) 74 
P (nom de partit polític) 75 
i d'E (nom de partit polític) 76 
diu el següent 77 
vist l'expedient tramitat 78 
i de conformitat amb els informes i documentació que consten en l’expedient 79 
vistos els articles cent quaranta-tres i següents de la llei d'hisendes locals  80 
trenta-nou barra vuitanta-vuit de vint-i-vuit de desembre 81 
cent dotze i concordants de la llei 82 
set vuitanta-cinc de dos d'abril  83 
i d'altres d'aplicació 84 



l'ajuntament en ple acorda 85 
primer 86 
aprovar inicialment l'expedient del pressupost general per a l'exercici de mil nou-cents 87 
noranta-cinc 88 
A: noranta-sis 89 
S: de mil nou-cents noranta-sis 90 
compost pel de l'ajuntament il  91 
i el del patronat muncipal d'esports 92 
i resta de documentació  93 
tal com consta a l'expedient 94 
el seu resum 95 
llistat de consolidació 96 
és el següent 97 
ingressos 98 
quatre-cents cinquanta-nou milions  99 
quatre-centes vuitanta-nou mil 100 
pessetes 101 
del pressupost general  102 
de l'ajuntament 103 
tretze milions set-centes vint-i-cinc mil pessetes 104 
del patro-  105 
del pressupost del patronat municipal d'esports 106 
set milions quatre-centes mil pessetes 107 
de transferències internes  108 
i fa un total consolidat  109 
de quatre-cents seixanta-cinc milions 110 
vuit-centes catorze mil pessetes 111 
el pressupost de despeses  112 
importa quatre-centes cinquanta-nou mil quatre-centes vuitanta-nou mil  113 
pessetes 114 
tretze milions set-centes vint-i-cinc mil 115 
les corresponents al patronat d'esports 116 
i set milions quatre-centes  117 
les transferències internes  118 
amb un total 119 
de quatre-cents seixanta-cinc milions 120 
vuit-centes catorze mil pessetes 121 
segon  122 
sotmetre a informació pública pel termini de vint dies hàbils 123 
l'expedient tramitat  124 
previ anunci al butlletí oficial de la província 125 
i el tauler d'edictes 126 
i si no es presenten al·legacions 127 
l'expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 128 
prendre cap altre acord 129 
tercer 130 
determinar que aquesta aprovació suposa la determinació de la plantilla orgànica i del 131 
catàleg o relació de llocs de treball de l'ajuntament de T 132 



expedient setanta-sis barra noranta-sis 133 
cent seixanta-set barra noranta-dos 134 
i el de la determinació de les retribucions del personal municipal 135 
expedient cent tis barra cent-tres barra noranta-sis  136 
e[a]n les especificacions i característiques 137 
que figuren a cada expedient 138 
be 139 
acceptació de les subvencions que hi figuren incloses 140 
i ce 141 
aprovació de les operacions de crèdit 142 
previstes a l'expedient 143 
quart 144 
determinar que l'alcalde 145 
disposi de xx per a l'efectivitat d'ague(s)t acord 146 
A: molt bé 147 
llegit el dictamen de la comissió 148 
la memòria de l'alcaldia  149 
que sostenta aguestos pressupostos 150 
i que: els porta a consideració del ple 151 
diu el següent 152 
a 153 
té[i] caràcter general  154 
el pressupost que es presenta 155 
perquè tingui vigència durant l'any 156 
durant l'exercici mil nou-cents noranta-sis 157 
és un pressupost elaborat i basat en dades molt reals  158 
degut a l'avançat en què es troba l'exercici 159 
i al fet que el pressupost de l'any noranta-cinc 160 
es va redactar durant el mes de desembre de l'any passat 161 
de forma 162 
que s'han pogut ajustar les previsions de les despeses a les necessitats reals 163 
el pressupost que es presenta per la seva aprovació 164 
és consis- 165 
és conscient 166 
de la necessitat d'extremar el rigor a l'hora de fixar les despeses 167 
manteniment 168 
mantenint  169 
o reduint totes aquelles que no siguin estrictament necessàries 170 
per tal que les finances municipals 171 
participi del clima d'austeritat  172 
que impera en la resta d'administracions públiques 173 
austeritat d'una banda  174 
que és imperio- d'imperiosa necessitat 175 
que es dugui a terme 176 
perquè no cal oblidar que una part important dels recursos municipals  177 
la integren 178 
la participació municipal 179 
en els ingressos de l'e[a]stat 180 



i de la generalitat 181 
els quals no han aprovat tampoc el pressupost 182 
per al present exercici 183 
com és  184 
evident i notori 185 
i per tant la seva aportació queda[ε] en el millor dels casos 186 
amb el mateix import que l'any anterior 187 
tanmateix l'austeritat que ha inspirat ague(s)t pressupost 188 
s'ha concentrat en les despeses ordinàries 189 
com s'esmentarà  190 
al tractar  191 
ague(s)t tema  192 
en aguesta memòria 193 
sense efectuar 194 
sense afectar 195 
perdó 196 
a les inversions municipals 197 
ja que s'ha fet un esforç  198 
per mantenir la capacitat inversora 199 
en el benentés que la inversió  200 
suposarà una millora  201 
en les condicions de vida dels ciutadans de T 202 
i una millora en la prestació dels serveis 203 
amb una dispinució 204 
amb una disminució 205 
del seu cost 206 
els pressupostos dels exercicis anterior 207 
anteriors 208 
es feia palès 209 
el seu caràcter restrictiu 210 
atès l'increment de les necessitats ordinàries municipals 211 
ague(s)t fet s'ha anat incrementant 212 
per això es fa necessari 213 
que a banda d'extremar el rigor pressupostari  214 
delimitar al màxim les despeses 215 
cal adequar a la realitat dels costos existents 216 
les taxes dels diferents serveis municipals 217 
i adequar la pressió fiscal 218 
dels diferents impostos municipals 219 
a les necessitats dels recursos de l'herari públic 220 
ague(s)t e[a]sforç ha tingut com a resultat que les despeses ordinàries del pressupost 221 
consolidat de l'any noranta-sis 222 
importin dos-cents seixanta-un milions de pessetes 223 
mentre  224 
que en l'any anterior 225 
importaven dos-cents 226 
seixanta-nou milions de pessetes 227 
cal valorar globalment aguesta reducció de despeses i nonalitzar 228 



i no analitzar  229 
cada capítol de despeses per separat  230 
perquè com s'esmentàrà en cada cas 231 
tam(b)é s'ha efectuat 232 
una adaptació dels diferents conceptes pressupostaris 233 
per adaptar-los millor 234 
a les seves especificitats 235 
per tal de fer efectiu ague(s)t rigor pressupostari 236 
l'austeritat que es pretén que inspiri la gestió municipal en matèria d'hisenda 237 
però per tal d'evitar  238 
que això repercuteixi  239 
en la qualitat  240 
o quantitat dels serveis que presta l'ajuntament 241 
simultàniament amb la vigència d'ague(s)t pressupost 242 
es proposen 243 
com a novedat 244 
a més a més les següents 245 
mesures d'actuació 246 
la comissió de governació  247 
hisenda i promoció econòmica 248 
efectuarà un seguiment periòdic d'execució dels pressupostos  249 
i proposarà les mesures que estimi op- adients 250 
per corretgir les desviacions  251 
que es detectin 252 
(::) en el seu cas 253 
segona 254 
la distribució de les diferents partides de subvencions 255 
es farà mitjançant convocatòria pública 256 
tercera 257 
la major part dels sumi- 258 
dels subministraments i contractacions de importància  259 
hauran d'adjudicar-se mitjançant licitació 260 
quarta 261 
per tal d'evaluar les despeses reals que es concentren en els diferents àmbits d'actuació 262 
ague(s)t any es crearan diferents centres de cost  263 
que permetran 264 
decidir 265 
amb major informació sobre la forma de funcionament d'alguns serveis 266 
i així s'han creat els següents centres de cost 267 
sens perjudici que durant la execució 268 
del pressupost 269 
se'n puguin crear altres 270 
un per cadascun dels vehicles del parc de maquinària municipal 271 
un  272 
de les actuacions de manteniment de les instal·lacions elèctriques 273 
un  274 
per les actuacions referents al subministrament d'aigua i clavegueram 275 
un 276 



que diferenciï les actuacions en matèria de camins vies públiques de T 277 
i vies públiques d'altres nuclis de població 278 
un  279 
que diferenciï les diferents 280 
despeses d'oficina 281 
subscripcions 282 
telèfons 283 
correus 284 
manteniments de fotocopiadores i d'altres 285 
i un últim 286 
i per últim 287 
cal tenir present 288 
que queda[ε] clar  289 
decidir la destinació que es farà de l'immoble  290 
situat 291 
a la unitat d'actuació en sòl urbà de la F (nom de carrer)  292 
en tràmit d'alineació 293 
quan es va redactar això 294 
el tràmit estava  295 
amb aguell moment 296 
en:: això 297 
en tràmit 298 
en aguestos moments sabem que 299 
la tramitació ha portat 300 
que el concurs quedés desert 301 
no obstant això 302 
segurament es traurà no- novament a concurs 303 
los baixos de l'edifici de protecció oficial 304 
el cinquanta dels:  305 
per cent dels quals té que revertir en l'ajuntament 306 
i els imports 307 
corresponents al ròssec pendent de destinació de l'alienació de finques municipals de l'any 308 
noranta-dos 309 
i de la unitat d'actuació número u 310 
del P (nom de carrer) 311 
cinquena 312 
s'han creat noves funcions 313 
diferenciant les activitats de cultura 314 
de les d'esports 315 
identificant les corresponents  316 
a serveis funeraris 317 
(:) i sisena 318 
caldrà realitzar 319 
un estudi 320 
d'increment de recursos  321 
mitjançant una major aprofitament 322 
del patrimoni municipal 323 
tant urbà com a rústic 324 



una valorització dels recursos cinegètics 325 
agrícols i forestals 326 
una adaptació del cost real de les taxes que han de cobrir el cost dels serveis que es 327 
financien 328 
així com 329 
els diferents impostos municipals 330 
en aque(s)t sentit 331 
l'ajuntament ja ha constituït 332 
una agrupació de defensa forestal  333 
i està estudiant  334 
la creació d'un vedat intensiu de caça 335 
s'ha posat en marxa la regularització  336 
de la utilització dels béns municipals 337 
i s'estan actualitzant els lloguers de les finques municipals 338 
i s'ha sol·licitat  339 
l'ajut 340 
i obtingut 341 
ja podem afirmar que s'ha obtingut 342 
de l'inem 343 
per contractar una persona que estudiï 344 
les possibilitats de separar la prestació dels serveis funeraris 345 
i els serveis d'aigua i clavegueram  346 
de l'organització general municipal 347 
per intentar 348 
l'autofinançament de les mateixes 349 
(::) s'han de planificar les inversions municipals 350 
tal com s'ha fet e[a]nguany 351 
atenent les prioritats establertes i acomodant-les als diferents programes de subvenció 352 
tant de l'estat  353 
la generalitat  354 
o la diputació  355 
cal establir les prioritats municipals en els diferents àmbits d'actuació 356 
de forma que tinguin el seu reflex pressupostari 357 
i que les que no haiguin tingut cabuda al pressupost 358 
demorin la seva execució 359 
fins que s'executin les que estan previstes  360 
o puguin habilitar-se els crèdits addicionals 361 
en aque(s)t sentit  362 
aquest [a’kest] any no s'han pogut preveure's al pressupost p(e)rò caldrà tenir-ho present 363 
per la modificació 364 
d'aque(s)t pressupost o la concreció dels d'exercicis posteriors  365 
les següents actuacions 366 
urbanització dels carrers M (nom de carrer) i T (nom de carrer) 367 
urbanització de la Tj (nom de carrer) 368 
urbanització del barri del R (nom de carrer) 369 
pavimentació del casc antic 370 
millora de l'e[a]nllumenament de l'àrea de l'estació 371 
urbanitzar 372 



les unitats d'actuació 373 
en sòl urbà del P (nom de carrer) 374 
millora dels serveis funeraris 375 
millora de les dotacions de la brigada municipal 376 
construcció de biblioteca i d'arxiu comarcal  377 
soterrament de l'estació transformadora 378 
del jutjat 379 
millora de la xarxa informàtica de l'ajuntament 380 
millora de les instal·lacions elèctriques municipals 381 
de conformitat amb les actes de comprovació de l'eca 382 
i substitució de la bàscula municipal 383 
alguna d'aguestes actuacions  384 
e[a]stan en procés de redacció  385 
del seu projecte 386 
unes a(l)tres estan pendents de  387 
obtenció 388 
o confirmar  389 
la obtenció de: subvencions d'altres organitzacions com ara  390 
la generalitat de catalunya a través de la direcció general d'arquitectura i habitatge  391 
o altres 392 
a banda 393 
de tot el que s'ha e[a]smentat en cada apartat a continuació s'analitzaran les peculiaritats 394 
més rellevants dels capítols  395 
del pressupost 396 
personal 397 
i altres dels temes relacionats amb crèdits aplicables al capítol u 398 
el pressupost inclou els crèdits suficients per al pagament del personal adscrit actualment 399 
als llocs de treball de la plantilla 400 
de conformitat amb les previsions existents per a l'exercici 401 
i les adaptacions que tenen el seu reflex als expedients de la plantilla orgànica municipal 402 
i del catàleg o relació de llocs de treball  403 
que es tramiten simultàniament 404 
cal esmentar que amb les adeptacions 405 
amb les adaptacions contingudes 406 
als expedients esmentats coincidirà la realitat de les persones contractades 407 
amb les previsions de la plantilla 408 
i el catàleg 409 
cal esmentar 410 
per la seva importància i per l'estalvi que significarà  411 
quant a la redacció de projectes municipals  412 
que es preveu un increment de dedicació de l'arquitecte municipal 413 
i la seva contractació per a tota la jornada 414 
amb la previsió de- 415 
de que dins  416 
de les seves retribucions 417 
que seran les mateixes  418 
que rep en l'actualitat 419 
adaptades a la nova dedicació 420 



s'inclogui la redacció de tota mena de projectes i direccions d'obra 421 
i que si la seva redacció no és possible dins l'horari normal 422 
el cost dels projectes s'estimarà en funció del temps destinat  423 
i no als honoraris col·legials 424 
cal esmentar que això suposa també una reducció de partida 425 
de la partida cent vint-i-u  426 
vint-i-dos mil sis-cents 427 
on s'aplicava aquesta despesa anterior 428 
cal esmentar que no es preveu cap més increment 429 
de retribucions 430 
que el corresponent al tres coma cinc per cent  431 
que resulta de l'aplicació del re(i)al decret 432 
dotze noranta-cinc 433 
de vint-i-vuit de desembre  434 
de pròrroga de la llei de pressupostos de l'e[a]stat de mil nou-cents noranta-cinc 435 
del mil nou-cents noranta-sis 436 
i de les mesures e[a]stablertes 437 
a la resolució de la secretaria d'estat d'hisenda de vint-i-nou de desembre de mil nou-cents 438 
noranta-cinc 439 
but:lletí oficial de l'estat de tres de gener 440 
i el corresponent a les places de nova creació 441 
o modificació previstes a la plantilla orgànica 442 
i al catàleg 443 
també s'inclouen els crèdits per fer front a la cotització aticional 444 
addicional  445 
del vuit per cent de les despeses de seguretat social corresponents 446 
a la integració dels funcionaris d'administració local 447 
al sistema de previsió de la seguretat social que el mateix re(i)al decret 448 
dotze barra noranta-cinc imposa 449 
es preveu un crèdit de cinc milions 450 
la distribució del qual caldrà acordar posteriorment a l'aprovació del pressupost  451 
per establir les assignacions 452 
als càrrecs electes  453 
amb dedicació especial 454 
i les dels grups municipals representats a l'ajuntament 455 
no es contemplen els crèdits de retribució de càrrec 456 
alcalde 457 
en règim de dedicació exclusiva 458 
així mateix s'han previst els crèdits necessaris 459 
per la contractació del personal eventual previst 460 
per a l'exercici 461 
i el corresponent a aguells serveis que l'ajuntament presta personal no vinculat 462 
permanentment 463 
em remeto al contingut de la memòria 464 
que encapçala l'expedient d'aprovació de la plantilla orgànica de l'ajuntament  465 
i del catàleg  466 
o relació de llocs de treball 467 
per a concretar amb més amplitud ague(s)t extrems 468 



c 469 
despeses corrents  470 
i de servei 471 
i altres aplicables al crèdit 472 
a crèdits del capítol dos 473 
es preveuen crèdits suficients per al manteniment ordinari dels diferents serveis 474 
municipals d'acord amb les dades d'evolució d'exercicis anteriors 475 
amb les reducions que prudentment s'han estimat que podien produir-se 476 
cal esmentar que figuren en el capítol dos i en el capítol quatre 477 
els crèdits necessaris per fer front a les despeses generades per la comissió de festes  478 
i per la regidoria de cultura tal com ja es va fer ap- 479 
a partir de l'expedient de modificació del pressupost 480 
del noranta-dos 481 
i de les corresponents a l'aportació 482 
al servei social de base que presta el consell comarcal 483 
i el consorci 484 
per la normalització lingüística 485 
la qual cosa 486 
implicarà 487 
una reducció de la despesa del capítol quatre 488 
tam(b)é figura al capítol dos 489 
l'aportació municipal a l'organisme autònom local de recaptació de la diputació provincial 490 
de L (nom de lloc) 491 
a banda del que s'ha e[a]smentat en l'apartat a 492 
d'aque(s)ta memòria també s'han  493 
separat els crèdits corresponents a manteniment de vies públiques urbanes i interurbanes 494 
dels de manteniment de parcs i jardins 495 
i tam(b)é s'han separat 496 
els crèdits corresponents a les despeses de la policia local 497 
incloent-hi les de senyalització viària  498 
en la seva funció 499 
per aque(s)t exercici 500 
la partida corresponent a honoraris reflecteix 501 
el corresponent a projectes tècnics encarregats en l'actualitat 502 
a partir d'ara aquesta despesa serà innecessària 503 
si els projectes tècnics  504 
els realitza l'arquitecte municital 505 
tal com s'ha esmentat en l'apartat be anterior 506 
de 507 
transferències corrents i altres aplicables a crèdits del capítol quatre 508 
(:) en el pressupost queden detallades les transferències que l'ajuntament realitza a les 509 
diferents entitats que presten serveis de competència municipal 510 
i així es preveuen els següents crèdits 511 
set milions quatre-centes mil pessetes 512 
al patronat municipal d'esports  513 
incrementant la seva aportació en nou-centes mil 514 
quatre milions de pessetes en concepte d'aportació municipal 515 
a l'entitat local menor de V (nom de lloc) 516 



la mateixa aportació que l'any noranta-cinc 517 
a part i com a crèdit ampliable  518 
es preveu la transferència dels impost que es recaptin en concepte de impostos de 519 
construcció al terme de V 520 
un milió tres-centes mil en concepte de previsió de subvenció que a les llars 521 
d'infant  522 
del municipi 523 
amb la previsió d'estendre 524 
d'estendre-la  525 
a totes les existents i legalitzades 526 
i ampliant-la pel mateix import la subvenció que rebi l'ajuntament per ague(s)t concepte 527 
quatre mi:: eh:: 528 
quatre-centes trenta-una mil vuit-centes pessetes en concepte 529 
de l'aportació a la creu roja espanyola 530 
s'incrementa el percentatge 531 
de l'ipc 532 
cent vuitanta-cinc mil pessetes 533 
en concepte de previsió a les atencions benèfiques 534 
i assistencials 535 
i cinc milions vuit-centes mil pessetes 536 
en conceptes de previsions de subvenció a les diferents entitats 537 
i persones físiques que col·laboren amb la prestació de competències municipals 538 
i la comissió organitzadora de la fira de primavera 539 
ague(s)ts crèdits s'assignen 540 
per un import de s-- 541 
tres milions cent cinquanta mil pessetes a la funció cultura i esports 542 
dos milions tres-centes mil pessetes a la fira de primavera 543 
i tres-centes setanta:  544 
mil pessetes  545 
a conservacions  546 
d’inversions 547 
(:) dins del 548 
milió vuit-centes cinquanta mil pessetes 549 
de la funció cultura està prevista la suficient 550 
per la col·laboració de l'ajuntament a les festes majors dels diferents nuclis de població del 551 
municipi 552 
que llevat circumstàncies que ho aconsellin 553 
i:: que apreciaria l'alcalde o la comissió de govern 554 
en resoldre les peticions són les següents 555 
P (nom de lloc) Pa (nom de lloc) i S (nom de lloc) cinquanta mil pessetes any 556 
resta de nuclis del municipi 557 
quinze mil pessetes any 558 
també apareix un crèdit ampliable 559 
per l'otorgament de subvencions 560 
a les empreses que s'instal·lin al polígon industrial 561 
que es finançarà amb càrrec als ingressos que en conceptes d’impostos de construccions per 562 
a obres al polígon 563 
es recapti  564 



(7) cinquè 565 
operacions de capital 566 
crèdits dels capítol sis set vuit i nou 567 
a l'annex d'inversions es descriu suficientment l'abast 568 
de les que es preveu dur a terme i el seu finançament 569 
cal esmentar però que aguestes inversions que depenen de subvencions o operacions de 570 
crèdit encara no otorgades o concertades en ferm 571 
no podran executar-se 572 
en quant a la part de fons no propis fins aquell moment 573 
així mateix 574 
el supòsit que es prevegi finançar inversions amb contribucions especials 575 
caldrà tramitar conjuntament l'expedient de imposició i aplicació de les mateixes 576 
conjuntament amb el de la contractació de les obres 577 
ha d'e[a]ntendre's que la disponibilitat pressupostària únicament 578 
és en ferm  579 
quant els imports derivats dels recursos municipals propis 580 
de que 581 
de forma  582 
que per esgotar la resta de crèdit 583 
caldrà que l'ingrés efectuat es realitzi 584 
subvenció o pressió de crèdit 585 
aportació contribucions especials 586 
etcètera 587 
l'avaluació de costos 588 
de les obres incloses s'ha efectuat en base als projectes tècnics  589 
i informes valorats existents 590 
a l'annex d'inversions i a l'apartat corresponent a l'expedient que es descriuen 591 
les característiques de les operacions de crèdit 592 
que es pretén cons- 593 
concretar durant el present exercici 594 
ingressos 595 
quant al càlcul dels ingressos 596 
que procedeix de la 597 
de compaginar les dades d'execució d'exercicis anteriors amb l'aplicació de la llei trenta-598 
nou barra vuitanta vuit 599 
esmentada 600 
i al rendiment dels recursos propis a part de les previsions ordinàries de la resta de 601 
transferències corrents 602 
com s’ha esmentat a l'apartat a 603 
enguany 604 
no hi ha modificació de les ordenances vigents l'any anterior  605 
les previsions d'ingressos s'han efectuat de conformitat amb els padrons aprovats i les 606 
liquidacions efectuades fins ara 607 
especialment cal fer esment als següents ingressos algun dels quals  608 
s'han de referenciat  609 
en e[a]n tractar les despeses 610 
a la partida 611 
set-cents seixanta-vuit 612 



es preveu l'aportació de l'entitat municipal descentralitzada 613 
de V (nom de lloc)  614 
per compensar l'amortització de l'avenç  615 
reintegrable concertat per l'ajuntament 616 
i per la millora de l'enllumenat públic 617 
es preveuen  618 
els crèdits derivats de la subvenció de F (nom d'empresa) i E (nom d'empresa)  619 
al preu públic 620 
per l'ocupació del sòl i subsòl de la via pública 621 
a l'igual que T (nom d'empresa) 622 
així com 623 
l'import addicional reconegut pels ajuntaments per l'ordre de 624 
deu de l'onze del noranta-cinc referent a les aturades 625 
de les centrals hidroelèctriques i el seu reflex 626 
en les quotes de l'iae 627 
figuren les previsions corresponents a les subvencions concedides en ferm en aque(s)t 628 
moment per la generalitat de catalunya l'estat o- 629 
o les administracions locals  630 
el detall 631 
de les quals figura en l'apartat a ague(s)t expedient 632 
e[a]nguany 633 
figuren de forma separada els crèdits corresponents a l'impost de construcció de l'antic 634 
terme de V (nom de lloc) 635 
que després es transfereix a l'entitat local menor 636 
i al polígon industrial que  637 
habilita 638 
un crèdit  639 
per a concedir subvencions a les e[a]mpreses s'instal·lin 640 
la mateixa la operació es realitza amb la previsió de concessió de terrenys per la 641 
construcció de panteons i nitxos al terme de V (nom de lloc) 642 
ge 643 
plantilla orgànica i relació de llocs de treball 644 
junt amb ague(s)t expedient es tramita de forma separada però conjunta 645 
el referent a la plantilla orgànica  646 
al qual  647 
em remeto per a quansevol extrem 648 
relacionat 649 
en conseqüència 650 
sotmetríem  651 
(::) a l'aprovació del ple 652 
eh:: l'acord següent 653 
que s'ha referenciat amb anterioritat 654 
i per a resumir dir que el pressupost tant d'ingressos com de despeses consolidat 655 
incloent-hi el de l'ajuntament i el del patronat municipal de:: d'esports 656 
(:) fa un capítol d'ingressos igual que de despeses de quatre-cents seixanta cinc milions 657 
vuit-centes catorze pessetes 658 
i:: com a:: qüestió a destacar 659 
perquè normalment  660 



s'acostuma a fer així 661 
el capítol  662 
d'inversions que contempla el mateix 663 
que hem dit que era un dels capítols que intentà(v)em no reduir 664 
citar  665 
que en (a)gue(s)t pressupost inclou un pressu- 666 
o:: un apartat 667 
específic d'inversions 668 
que és de dos-cents quatre milions zero noranta dos mil pessetes sis-centes vuitanta-sis 669 
i: que fa referència 670 
a una sèrie d'obres 671 
com són les següents  672 
arranjaments de camins  673 
lligats amb la cinquena fase del:: pla de camins del consell comarcal 674 
(:) d'un pressupost d'un milió cent trenta-nou mil pessetes 675 
de fons propis se n'hi aporten cinc-centes trenta-nou mil cent trenta-set 676 
i subvenció de la diputació sis-centes mil 677 
arranjament de camins 678 
del mateix projecte fa- 679 
fase sisena 680 
amb un pressupost d'un milió quatre-centes trenta-quatre mil cent setanta-vuit pessetes 681 
amb fons propis vuit-centes trenta-quatre mil cent setanta-vuit 682 
i una eh:: aportació de la diputació  683 
de sis-centes mil pessetes 684 
electrificació Ts (nom de lloc) 685 
un projecte  686 
que ve cofinançat per la unió: europea  687 
i pel: pla d'electrificació rural de catalunya 688 
i: amb el suport de la companyia F (nom d'empresa) 689 
i que serà objecte d'un altre punt del ple d'avui 690 
amb un pressupost de vint-i-un milions tres-centes qua[ko]ranta-tres mil nou-centes setze 691 
pessetes 692 
la qual la subvenció de la generalitat 693 
és de nou milions quatre-centes noranta-tres nou-centes setze 694 
i la subvenció de la comunitat europea d'onze milions vuit-centes cinquanta mil pessetes 695 
consultori mèdic de S (nom de lloc) 696 
eh: amb un pressupost de tres milions de pessetes subvencionat al cent per cent per la 697 
generalitat 698 
ampliació del cementiri municipal amb un pressupost de qua[ko]ranta-vuit milions 699 
quatre-centes seixanta-una: mil cinc-centes trenta-nou pessetes 700 
de fons propis n'hi aportarem setze milions tres-centes seixanta-una mil cinc-centes  701 
trenta-nou pessetes 702 
i subvenció amb càrrec al puosc de: del departament de governació de la generalitat trenta-703 
un milions cinc-centes mil pessetes 704 
més una aportació de la diputació de sis-centes mil pessetes 705 
construcció de grup de nínxols al: cementiri de T (nom de lloc) 706 
per un import total de vint-i-quatre milions tres-centes seixanta-una mil sis-centes trenta 707 
pessetes 708 



dels quals inicialment l'ajuntament n'aporta vint-i-tres mil set-centes seixanta-una mil sis-709 
centes trenta pessetes i la diputació sis-centes mil 710 
se'n:: preveu obtindre 711 
per les ventes ulteriors 712 
quinze milions  713 
de pessetes 714 
arranjament de nitxos del grup vell 715 
amb un pressupost de dos milions de pessetes 716 
de fons propis un milió quatre-centes 717 
i un ajut de la diputació de sis-centes mil 718 
s'ospera s'e[a]spera obtindre a posteriori 719 
un: unes vendes per valor de tres milions cent mil  720 
cinc-centes mil pessetes 721 
pavimentació i claveguera de P (nom de lloc) 722 
cinc milions cinc-centes mil pessetes 723 
subvenció de la generalitat 724 
del:: apartat dintre del pla específic de nuclis agregats 725 
el cent per cent de l'obra 726 
restauració de la basílica  727 
dos milions de pessetes 728 
contrets amb uns subvenció de l'institut d'estudis ilerdencs de la diputació de lleida 729 
construcció de vestidors del camp de futbol 730 
catorze milions set-centes cinquanta mil sis-centes qua[ko]ranta-quatre pessetes 731 
fons propis set milions nou-centes mil: 732 
nou-centes sis mil 733 
sis-centes qua[ko]ranta-quatre 734 
i pendent de: concretar subvenció amb la generalitat de sis milions dos-centes cinquanta 735 
mil pessetes 736 
més una aportació de la diputació  737 
de sis-centes mil pessetes 738 
(:) adquisició maquinària 739 
deu milions de pessetes al cent per cent amb: 740 
amb fons propis de l'ajuntament 741 
arranjament dels camins de C-To E-Po Te-Po Ba Sa-Ca Ca-Es Pu-Te-Sa Sa-G 742 
Ca-Gu Ca-Sg (noms de nuclis agregats) 743 
eh: amb un import global de noranta milions de pessetes 744 
i eh: una partida o[aw]berta per si: 745 
el departament de benestar social  746 
doncs així ho considera oportú  747 
de la supressió de barreres arquitectòniques de mil pessetes 748 
i ague(s)t seria el resum 749 
i la meua intervenció 750 
(5) intervencions d'altres grups 751 
(4) començaríem pel P si t'és igual 752 
M: (3) (L2) nosotros no podemos aprovar este 753 
presupuesto (140) (L2) 754 
C: (14) el grup de C també votarem que no 755 
no podem acceptar el pressupost per vàries raons 756 



primera  757 
no es pot posa un pressupost  758 
amb dos crèdits 759 
un de onze milions 760 
i un altre de trenta-vuit milions  761 
per cobrir els gastos  762 
pràcticament ordinaris de l'ajuntament 763 
l'any passat 764 
es va actuar de la mateixa manera 765 
i si continua aixíns l'any que ve 766 
serà igual 767 
lo qual ja farà que sigui una pràctica habitual 768 
(:) en el en la reunió de l'àrea econòmica 769 
eh:: l'alcalde 770 
eh: va parlar d'un reducció del crèdit del quinze per cent 771 
que a la lectura de pressupost 772 
no es contempla[ε] 773 
sí que es redueix alguna partida 774 
però  775 
a l'hora de la veritat  776 
està sotmesa a l'existència de circumstàncies 777 
i no es fa res per solucionar-la 778 
(::) la car(re)ga financiera cada vegada serà més forta 779 
perquè ague(s)t pressupost- 780 
perquè sigui més forta 781 
perquè ague(s)t pressupost es pugui aprovar 782 
creiem  783 
que s'hauria d'estalviar qua[ko]ranta-nou milions de pessetes 784 
a les nostres campanyes electorals 785 
tots els partits proclamàvem  786 
l’austeritat com a principi de la nostra conducta 787 
l'ajuntament de T actual la compleix/ 788 
(::) nosaltres creiem que sincerament que no 789 
(5) i de cèntims 790 
de cèntims hi ha els que es poden recaudar 791 
i ga- i gastar-ne més 792 
sinó és per una causa molt justificada 793 
no pot ser  794 
(:) es pot estalviar 795 
per exemple 796 
es pot  797 
comprar amb les circumstàncies ac- actuals 798 
un- una història d'espanya 799 
que a import total no sabem 800 
perquè no s'ha notificat mai 801 
io crec nosa(l)tres creiem que no pot ser 802 
(:) la edició del butlletí 803 
que gràcies a déu ja s'ha supre- suprimit    804 



estalviem un milió i mig a dos milions de pessetes 805 
s'ha de mirar com se gasten els cinc milions de: 806 
càrrecs públics 807 
amb aguestes circumstàncies 808 
ens he[a]m d'apretar el cinturó 809 
les subvencions a les entitats i persones 810 
cinc milions vuit-centes vint mil pessetes 811 
s'ha de mirar com se distribueixen 812 
les despeses especials i personals 813 
qua[ko]ranta-dos millons cent trenta-cinc mil pessetes 814 
són correctes/ 815 
si ho són  816 
d'acord 817 
però potser es pot aprofitar millor el rendiment 818 
(:) la brigada municipal 819 
referent a les obres 820 
és rentable/ 821 
no ho sabem 822 
lo carrer soldevila falten cinc adoquins 823 
i esperem que algú que és algú es faci mal 824 
per arreglar-ho [are'glaw] 825 
(4) s'apli- s'apliquen correctament les subvencions/ 826 
hem de buscar una societat me- que participi més  827 
pel bé de tots  828 
i no se- i no serà tan cara 829 
(:) s'ha de mirar tots els conceptes 830 
lo que sí que està clar  831 
és que la primera obligació com a corporació municipal 832 
és administrar bé 833 
els béns del poble 834 
(4) aboguem a la consciència de cada regidor 835 
l'any mil nou-cents noranta-cinc vam gastar quaranta milions de més 836 
aguest [a’γest] any cinquanta 837 
i el que ve 838 
quants/ 839 
nosatres votem e[a]n contra 840 
i els demés partits 841 
han de recordar 842 
que van prometre 843 
dins de la campanya electoral 844 
una una posició austera 845 
d’acord amb les circumstàncies 846 
i no sé si la complim 847 
(:) per aguestos motius nosa(l)tres votarem que no 848 
A: Er té la paraula 849 
Ar: bé 850 
com: 851 
com diu l'alcalde en la seva memòria 852 



diu que s'ha d'extremar el rigor a l'hora de fixar les despeses 853 
i que les finances municipals doncs han de: 854 
participar d'ague(s)t clima d'austeritat que impera a les a(l)tres administracions 855 
per cert 856 
moltes de les coses que s'han dit 857 
no s'ha fet del tot 858 
també és cert 859 
que en despeses ordinàries s'ha reduït amb vuit amb vuit milions 860 
la intenció que s'explica a la memòria de crear centres de cost  861 
per controlar el gasto  862 
és si més no una bona intenció 863 
durant ague(s)t any s'ha de ve(u)re 864 
en el cas que s'aprovi el pressupost 865 
si: es fa ague(s)t control 866 
i si s'aplica 867 
natres estarem aquí per fer-ho ['few] 868 
(:) per una altra banda 869 
si us he[a]u donat compte 870 
amb aguestos moments e[a]stem sis a sis 871 
hi ha la mala costum amb ague(s)t ajuntament 872 
de provocar sempre aquesta divisió 873 
i que al nostre grup li toqui 874 
discernir cap a un costat o cap a un a(l)tre 875 
això indica 876 
penso 877 
una manca de: 878 
de ganes d'entendre's perquè és clar si sempre estem sis a sis 879 
això indica que uns o altres no tenen ganes d'entendre'ns  880 
no/ 881 
(:) centrant-mos en el pressupost 882 
amb el que correspon a les meues àrees d'esports i promoció econòmica 883 
tot i la recessió amb el pressupost  884 
en l'àrea d'esports 885 
la subvenció 886 
al patronat ha augmentat 887 
amb nou-centes mil pessetes 888 
amb el tema turístic 889 
no són cinc-centes setanta-cinc mil 890 
són tres milions 891 
és la partida set cinc u 892 
i suma tres milions 893 
evidentment fa falta molt més 894 
eh:: a partir d'ague(s)t pla de desenvolupament 895 
del municipi 896 
que s'ha fet 897 
intentarem treure programes 898 
a partir dels quals  899 
puguem crear  900 



doncs des de  901 
uhm mapes de rutes  902 
fins a  903 
bueno una sèrie de documents que puguem treure d'aque(s)t d'aque(s)t projecte 904 
i:: el compromís va per (a)quí 905 
(::) d'altra banda 906 
(:) últimament 907 
com deia C 908 
s'ha suprimit el butlletí 909 
cosa amb la qual estic totalment amb desacord 910 
i espero que properament això s'arregli 911 
i el que sí és cert és que amb ague(s)t ajuntament encara que no ho sembli hi ha 912 
una manca absoluta de comunicació 913 
hi ha molts problemes  914 
interns 915 
tenim un regidor de governació 916 
fins fa poc 917 
que ha dimitit 918 
(:) i te[i]nim sis regidors socialistes amb àrea de govern 919 
un regidor d'esquerra amb àrea de govern 920 
un regidor del P amb àrea de govern i les coses no van com han d'anar 921 
això  922 
ho vui  923 
i a més demano al secretari que consti amb acta 924 
que el regidor d'Er  925 
demana[ε] 926 
que la situació actual a l'ajuntament no és la que 927 
la que ha de ser 928 
d'altra banda 929 
ara te[i]nim la possibilitat de votar sí 930 
o tinc la possibilitat de votar sí amb ague(s)t pressupost 931 
o de votar no amb ague(s)t pressupost 932 
pels que no ho saben 933 
votar no amb ague(s)t pressupost 934 
aquí no hi ha eleccions anticipades 935 
votar no:: amb un pressupost possiblement 936 
ve a dir canvi de govern 937 
replantejament de qui mana 938 
replantejament de moltes coses 939 
i evidentment amb el primer any de mandat 940 
tot  941 
i que potser podria ser 942 
la mesura adequada 943 
perquè no se'ns acusi 944 
de massa esbojarrats 945 
o de massa  946 
o de pretendre anar massa ràpid 947 
donarem el suport amb aque(s)t 948 



pressupost 949 
tot 950 
i que 951 
uhm voldria que no servís de precedent 952 
perquè si la situació continua com 953 
continua com va fins ara 954 
això no serà pas 955 
la tònica habitual 956 
(:) i:: en el nostre cas serà vot positiu 957 
un vot positiu que vui que sigui crític 958 
amb la situació que té l'ajuntament amb ague(s)t moment 959 
M: (7) (L2) el senyor Ar dice (45) 960 
Ar: xxX(5)Xxx una sèrie de coses 961 
si no es fan 962 
significa finalment 963 
xxX(4)Xxx 964 
M: (L2) sabes por favor cuanto se gasta en la fiesta 965 
en fiestas de T 966 
quanto 967 
veintiún millones 968 
son nueve de pressupuesto 969 
mas doce más o menos que se retornan 970 
veintiún millones 971 
veintiún millón nos gastamos 972 
si yo si yo si yo recaudo dos pesetas i gasto diecisiete (L2) 973 
A: (L2) esta discusión es estéril (L2) 974 
R: (L2) claro que es estéril 975 
como todas 976 
como todas las discusiones 977 
V (nom de l'alcalde) (L2) 978 
A: (L2) pero estos millones se recaudan 979 
se recaudan 980 
o no 981 
se recaudan (L2) 982 
M: (L2) se recaudan doce millones (L2) 983 
(7 segons més des dicussió en castellà) 984 
A: escoltat tot el que han volgut dir dels grups 985 
se sotmet a votació el pressupost de l'any noranta-sis 986 
la plantilla orgànica i el catàleg de llocs de treball 987 
juntament amb les retribucions del personal de l'ajuntament de tot l'any noranta-sis vots a 988 
favor 989 
(4) vots amb contra 990 
(2) queda aprovat 991 
punt cinquè 992 
compte de recaptació executiva del noranta-cinc 993 
(6) senyor secretari pot donar lectura al dictamen de la comissió 994 
S: la proposta de la comissió també de governació hisenda i promoció econòmica del dia 995 
vint de maig 996 



aprovada per unanimitat dels tretze membres presents és 997 
vist el compte de recaptació executiva de l'exercici de mil nou-cents noranta-cinc 998 
rendit pel servei de cooperació en la recaptació executiva de la diputació provincial 999 
atès que han quedat degudament justificades les partides del deure i l'haver 1000 
atès però que l'ajuntament considera que cal fer un esforç per millorar la gestió recaptatòria 1001 
en via executiva i també procedir a depurar els autos pendents de cobrament donant de 1002 
baixa aquells crèdits que són incobrables 1003 
previs els tràmits adients ja que això repercutirà de manera indubitada en la millora del 1004 
resultat de gestió recaptatòria en període voluntari 1005 
i farà que aque(s)ts comptes reflecteixin la realitat efectiva del valors pendents de 1006 
cobrament en via executiva 1007 
en conseqüència es proposa  1008 
aprovar íntegrament el compte de recaptació executiva de l'exercici de mil nou-cents 1009 
noranta-cinc amb la redacció que consta a l'expedient 1010 
el resum del qual és el següent 1011 
valors rebuts 1012 
total del deure 1013 
nou milions set-cents seixanta-un milions 1014 
set-cents seixanta-una mil set-centes setanta-quatre pessetes 1015 
pendent de d'in- de:: 1016 
de l'exercici 1017 
ingressat 1018 
vuit-cents setanta mil 1019 
sis-centes s(e)ixanta pessetes 1020 
dates 1021 
vuitanta-sis mil tres-centes vuitanta-una 1022 
i l'haver 1023 
nou-centes cinquana-cinc mil qua[ko]ranta-una 1024 
el total que queda per- pendent de cobro per l'exercici d’enguany és de vuit milions vuit-1025 
centes quatre mil set-centes trenta-tres 1026 
A: (::) compte de recaptació tributària de l'any mil nou-cents noranta-cinc 1027 
s'aprova 1028 
S: (10) també 1029 
amb el mateix quòrum de la mateixa sessió 1030 
es va fer la proposta d'acord següent 1031 
vist el coste el compte de recaptació voluntària de l'exercici noranta-cinc 1032 
atès que 1033 
el vigent reglament de recaptació 1034 
aprovat pel re(i)al decret mil 1035 
mil sis-cents vuitanta quatre barra noranta de vint de desembre 1036 
ni la instrucció de comptabilitat per a l'administració local aprovada per l'ordre 1037 
de disset de juliol de mil nou-cents noranta regula la  1038 
la rendició d'aque(s)t compte 1039 
però que hem considerat convenient continuar tramitant-lo 1040 
perquè permet un millor coneixement per part de la corporació de la gestió recaptatòria que 1041 
efectuen directament els serveis de tresoreria  1042 
el ple es proposa que acordi el següent 1043 
primer 1044 



aprovar íntegrament el compte de recaptació voluntària de l'exercici de mil nou-cents 1045 
noranta-cinc  1046 
en la redacció que consta en l'expedient el resum del qual és el següent 1047 
noranta-set milions  1048 
de deute 1049 
ingressos de l'exercici 1050 
vuitanta-tres milions 1051 
dates dos milions set-centes cinquanta a quatre 1052 
total haver 1053 
vuitanta-sis milions 1054 
pendent 1055 
per l'exercici següent 1056 
nou milions vuit-centes una mil 1057 
que són crèdits que encara a trenta-u de desembre estaven en període de cobrança 1058 
i passa a executiva 1059 
un milió dos-centes vuitanta-set mil pessetes 1060 
A: aprovat el dictamen de la comissió 1061 
punt setè 1062 
(::) proposta d’aprofitament d'extracció de pedra en el paratge de T 1063 
el dictamen de la comissió 1064 
S: també la mateixa comissió i pel mateix quòrum 1065 
es va acordar el següent 1066 
es va proposar el següent perdó 1067 
atès que de conformitat amb el ple del dia dotze de desembre de mil nou-cents noranta-cinc  1068 
es va convocar concurs per a l'adjudicació de l'aprofitament referenciat 1069 
i simultàniament es van sotmetre a informació pública 1070 
els plecs de condicions que regeixen la licitació 1071 
atès que durant aque(s)t termini el senyor Fa  1072 
ha presentat un escrit 1073 
en el que després d'adjuntar els documents en què fonamenta els seus drets 1074 
i formular les al·legacions que estima adients sol·licita que 1075 
a 1076 
s'anul.li el concurs convocar per existir un dret miner al seu favor conegut com  1077 
cd La número quatre mil cent setanta-tres 1078 
i se li adjudiquin a ell els drets per a l'aprofitament de la finca objecte licitació 1079 
per haver-ho acordat així el vuitanta per cent dels veïns 1080 
be  1081 
que s'incoguï expedient per a depurar les responsabilitats que es puguin derivar de les 1082 
actuacions de SL en relació 1083 
a una possible extracció d'àrids il·legal a la parcel·la número trenta-cinc del polígon trenta-1084 
sis del cadastre de rústica 1085 
atès que examinades les al·legacions presentades resulta que  1086 
a 1087 
no consta que el senyor Fa tingui reconegut cap dret miner al seu favor 1088 
de l'examen de la documentació aportada resulta que ha formulat la sol·licitud per a 1089 
l'admissió a tràmit per a una concessió directa d'explotació per a un recurs de la secció ce 1090 
registrada amb el número quatre mil cent setanta-tres 1091 
i que s'ha iniciat la tramitació de la concessió directa esmentada 1092 



be 1093 
de conformitat amb el que preveuen els articles setanta-vuit i vuitanta-quatre del reglament 1094 
del patrimoni dels ens locals 1095 
correspon al ple de l'ajuntament 1096 
regular l'aprofitament dels béns comunals 1097 
i cedir el seu aprofitament  1098 
i no als veïns  1099 
llevat que l'aprofitament es faci en règim d'explotació comuna o col·lectiva 1100 
la improcedència del qual ha quedat acreditada a l'expedient 1101 
ce 1102 
no consta 1103 
a l'ajuntament que l'empresa construccions SL tingui cap llicència o autorització municipal 1104 
per a l'aprofitament de la parcel·la cadastral número trenta-cinc 1105 
del polígon trenta-sis de rústica 1106 
ni per a l'exercici de cap activitat extractiva en la mateixa 1107 
tanmateix aquesta al·legació no afecta al plec de condicions 1108 
ni a la licitació objecte d'aque(s)t expedient 1109 
atès que en conseqüència procedeix rebutjar la petició  1110 
a 1111 
i acceptar 1112 
la be de les esmentades més amunt 1113 
atès que de conformitat amb el que preveu l'article cent vint-i-dos dos del re(i)al decret llei  1114 
set-cents vuitanta-u barra vuitanta-sis pel que s'aprova la refosa de la legislació local vigent 1115 
quan es presenten al·legacions als plecs de condicions en el supòsit que s'hagi convocat 1116 
simultàniament la licitació 1117 
cal suspendre aquesta fins que s'aprovin definitivament els plecs de condicions 1118 
en conseqüència i de conformitat amb 1119 
amb aquesta proposta  1120 
es proposa que el ple acordi 1121 
primer  1122 
aprovar definitivament els plecs de condicions que regeixen l'adjudicació de l'aprofitament 1123 
de la finca comunal Ls 1124 
amb la redacció inicialment acordada 1125 
desestimar les al·legacions formulades per Fa per les motivacions que figuren a la part 1126 
dispositiva d'aque(s)t acord 1127 
i suspendre la licitació convocada pel ple 1128 
del dia dotze del dotze del noranta-cinc 1129 
segon convocar de nou concurs públic per a l'adjudicació d'ague(s)t aprofitament 1130 
i ratificar la resta de l'acord del ple del dia dotze del dotze del noranta-cinc 1131 
tercer 1132 
incoar expedient per a depurar les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions 1133 
de construccions SL en relació amb una possible extracció d'àrids il·legal a la parcel·la 1134 
número trenta-cinc del polígon trenta-sis del cadastre de rústica 1135 
nomenant instructor al regidor Eu i secretari aquí ho és de l'ajuntament S 1136 
quart  1137 
notificar aquest acord a qui en resulti interessat i realitzar els tràmits adients per a la seva 1138 
efectivitat 1139 
J: (15) a ve(u)re 1140 



el grup de C canviarà el vot de la:: 1141 
de la comissió aguesta informativa 1142 
perquè he[a]m recollit un seguit d’informació i tenim un dictamen jurídic 1143 
i llavons e[a]ns sembla que eh:: 1144 
(:) no sabem si estem actuant realment: 1145 
amb la suficienta responsabilitat 1146 
allavons jo 1147 
doncs 1148 
m'agradaria: llegir 1149 
informar una mica el ple 1150 
de: una sèrie de: 1151 
de papers 1152 
recollits de de diferents 1153 
expedients de l'ajuntament 1154 
i potser informar els regidors de sapiguer de què estem parlant 1155 
perquè eh:: 1156 
potser és una mica més 1157 
no sé 1158 
de més quantia o de més importància de la que realment tots creiem eh 1159 
A: la reunió de la comissió es va celebrar fa una setmana 1160 
J: sí 1161 
A: i no es va preguntar pel dictamen 1162 
J: no 1163 
A: el:: resultat de la comissió va ser per unanimitat 1164 
J: ah ah 1165 
A: i a la vista no el dictamen que hi posa aquí 1166 
sinó d'un dictamen de secretaria 1167 
crec que si hem de començar valorant dictàmens 1168 
lo primer que hem de fer és tindre una miqueta 1169 
de poca confiança  1170 
amb els tècnics de la casa 1171 
J: sí sí i tant 1172 
A: amb la documentació que en aquell moment obrava xx          1173 
J: i porta data del trenta de novembre de noranta-dos 1174 
A: [jo no sé quina data porta p(e)rò] 1175 
J: [bueno és igual 1176 
jo 1177 
com que és la meua responsabilitat com a regidor  1178 
i:: a més 1179 
i a més 1180 
com a com a grup 1181 
i ademés com a grup 1182 
doncs io: 1183 
a ve(u)re si em deixa parlar si (u)s plau] 1184 
eh 1185 
a ve(u)re 1186 
A: l’alcalde li està dient si la informació que ens està aportant és novedosa/ 1187 
J: no és novedosa 1188 



no és novedosa 1189 
no 1190 
jo vui fer justificar 1191 
justificar el vot del meu grup 1192 
entèn  1193 
a ve(u)re 1194 
jo llegiré clar: 1195 
en primer lloc 1196 
per posa'n-se [po'zanze] en antecedents 1197 
eh 1198 
llegi- 1199 
això no hi era en l'expedient que se'ns va donar 1200 
això que tinc jo 1201 
aque(s)ts documents que tinc 1202 
no hi era en l'escrit que se'ns va donar 1203 
això ague(s)ts documents que tinc als dits 1204 
ha sortit posteriorment fa quatre dies  1205 
i i és un e[a]ncàrrec de l'ajuntament  1206 
això és un informe geològic 1207 
assessorament sobre els recursos litològics d’una finca propietat de l'excel·lentíssim 1208 
ajuntament de T (nom de lloc) 1209 
Pa (nom de lloc) 1210 
L (nom de lloc) 1211 
fet per dos geòlegs 1212 
al trenta de novembre del noranta-dos 1213 
a la introducció 1214 
i només llegiré certs pàrrafs 1215 
perquè ens posem en antecedents posa 1216 
per encàrrec del et- 1217 
de l'excel·lentíssim ajuntament de T 1218 
es presenta en ague(s)t 1219 
informe un assessorament 1220 
sobre les re- 1221 
les reserves litològiques 1222 
i potencial econòmic d'una finca situada 1223 
dins el seu terme 1224 
on es preveu cedir-la 1225 
per l'extracció de pedra natural per construcció 1226 
estem parlant del trenta de novembre del noranta-dos 1227 
eh 1228 
la pàgina cinc 1229 
(:) descripció de la finca 1230 
propietari 1231 
ajuntament de T 1232 
terme municipal 1233 
Es (nom de lloc) 1234 
agregat al terme de T 1235 
referència de cadastre tal 1236 



superfície tal 1237 
la pàgina dotze 1238 
(5) podem llegir 1239 
(:) l'empresa autoritzada precisa del permís dels propietaris de les finques afectades dins del 1240 
perímetre d'explotació 1241 
en el cas de no haver-hi 1242 
un acord amb 1243 
ambdues parts 1244 
es pot arribar 1245 
a l'expropiació forçosa 1246 
ague(s)t supost és pràcticament impossible en l'activitat de la secció a 1247 
la pàgina tretze 1248 
aspectes mediambientals 1249 
la finca objecte de l'informe 1250 
se situa en un bosc de roures 1251 
dins un paratge 1252 
amb una gran riquesa natural 1253 
i de gran bellesa paisatgística 1254 
la zona es troba poc habitada i amb unes deficients vies de comunicació 1255 
que li faciliten una 1256 
virginitat natural 1257 
per altra banda 1258 
les activitats extractives 1259 
a cel o[aw]bert 1260 
comporten el desbròs 1261 
i destrucció de la vegetació 1262 
la pèrdua de sòl vegetal 1263 
la producció de sorolls  1264 
i pols 1265 
el tràfic i moviment de maquinària pesada 1266 
i  1267 
sobretot 1268 
un gran impacte visual  1269 
del fronts d'explotació 1270 
i de les acumulacions de material de rebuig 1271 
ague(s)ts efectes degraden formalment 1272 
fortament  1273 
tot l'indret i causen uns impactes sobre el medi natural  1274 
que poden classificar-se 1275 
com a severs i o crítics 1276 
per tot això creiem necessari 1277 
l'elaboració d'un projecte de restauració 1278 
amb la inclusió de les mesures correctores adients 1279 
perquè l'activitat causi la menor afecció sobre el medi 1280 
hi ha un estudi econòmic 1281 
dels recursos d'aguesta finca 1282 
diu amidament 1283 
superfície total 1284 



de la parcel·la 1285 
de les parcel·les qua[ko]ranta-tres i qua[ko]ranta-quatre 1286 
que después amb el cadastre es canvien 1287 
no 1288 
tres coma quatre hectàrees 1289 
i això vol dir 1290 
seixanta-quatre  1291 
mil 1292 
seixanta quatre mil dos-cents cinquanta metros cúbics 1293 
les dades econòmiques 1294 
hi posa[ε] 1295 
preu de venda aproximat 1296 
de la pedra que es treu 1297 
perquè això és una 1298 
és una explotació de pedra 1299 
a cel o[aw]bert 1300 
amb una finca comunal 1301 
estem parlant sempre d'una finca comunal 1302 
propietat de l'ajuntament de T 1303 
preu de venta aproximat 1304 
entre set mil i vuit mil pessetes metro cúbic 1305 
marge comercial sobre el preu de venda 1306 
trenta per cent 1307 
despeses d'explotació 1308 
un setanta per cent 1309 
és a dir 1310 
(:) hi ha una finca que té pedra fins a set metres de fondària 1311 
i llavors calcula que sobre aguestes 1312 
tres coma quatre hectàrees 1313 
si extraiem tota la pedra 1314 
fent les multiplicacions 1315 
eh 1316 
extraient tota la pedra des de  1317 
des de la superfície fins a set metres de fondària 1318 
ague(s)t projecte valora aguesta finca en quant a l'extracció de pedra 1319 
entre cent trenta-cinc millons i cent cinquanta-quatre millons de pessetes 1320 
naturalment cal pensar 1321 
que la pedra que s'extreu de la superfície 1322 
és bastant més rentable que la pedra que s'extraurà a set metros de profunditat 1323 
és a dir 1324 
la rentabilitat anirà disminuint a mida que es vaigui traient pedra 1325 
p(e)rò aquí ho engloba tot 1326 
és a dir que  1327 
ague(s)t preu aproximat d'entre set mil i vuit mil pessetes 1328 
metro cúbic 1329 
(:) serà de la pedra mitja 1330 
és a dir a tres metros i mig de de fondària 1331 
no/ 1332 



doncs bé 1333 
eh  1334 
si mirem 1335 
els costos 1336 
(::) de traure la pedra  1337 
que ague(s)t que ague(s)t mateix expedient posa 1338 
diu 1339 
despeses directes 1340 
personal transport reparació i amortització de la maquinària 1341 
olis i carburants 1342 
restauració i altres 1343 
despeses indirectes 1344 
taxes  1345 
lloguers de propietaris projectes i estudis de prospecció 1346 
amb aguesta finca i li demostraré 1347 
ho demostraré amb papers 1348 
i: i faré 1349 
un un una llarga explicació 1350 
doncs s'ha e[a]stat extraient pedra 1351 
per part d'una persona 1352 
i s'ha e[a]stat extraient pedra  1353 
sense uhm 1354 
pagar ni restauració 1355 
ni taxes 1356 
ni lloguer de propietaris 1357 
ni projectes 1358 
ni estudis de prospecció 1359 
i ademés ague(s)t projecte té la barra 1360 
de que el trenta de novembre del noranta-dos  1361 
acaba dient 1362 
dades econòmiques 1363 
ja les he dit no 1364 
asterisc 1365 
en el cas de l'explotació del senyor SL 1366 
el percentatge de les despeses pot ser inferior 1367 
donat el caràcter poc legal de l'explotació 1368 
veiam 1369 
o s'està embarassat o no s'està embarassat 1370 
mig embarassat és impossible 1371 
allavons o és legal o és il·legal 1372 
però això del poc legal de l'explotació no és possible 1373 
allavons a l'any noranta-dos 1374 
i això jo no ho havia vist 1375 
no ho havia vist 1376 
l'ajuntament de T sap 1377 
que té una finca comunal 1378 
sap on està  1379 
situada 1380 



sap  1381 
lo que val  1382 
ja ho hai dit entre cent trenta-cinc i cent cinquanta-quatre milions 1383 
avui dia s'han apujat 1384 
sap que algú hi està interessat 1385 
doncs aquí hi consta no/ 1386 
ho tornaré a llegir 1387 
en el cas de l'explotació del senyor SL 1388 
el percentatge de les despeses pot ser inferior 1389 
donat el caràcter poc legal de l'explotació 1390 
(::) i jo he pronunciat la meua explicació i ho tinc tot documentat 1391 
eh 1392 
el dia setze de desembre del noranta-tres 1393 
el senyor Fa 1394 
jo no volia dir noms 1395 
p(e)rò ja que surten noms també els diré 1396 
el dia setze de desembre del noranta-tres 1397 
el senyor Fa  1398 
demana amb instància a l'ajuntament de T 1399 
el extraure pedra 1400 
el tres de febrer del noranta-quatre 1401 
dos mesos després 1402 
el senyor SL 1403 
demana 1404 
també  1405 
traure pedra 1406 
el nou de febrer del noranta-quatre 1407 
l'ajuntament 1408 
contesta ambdòs dient 1409 
els tràmits que han de fer 1410 
i el catorze d'abril del noranta-quatre 1411 
la comissió d'urbanisme obres i serveis 1412 
eh 1413 
diu 1414 
la comissió s'assabenta de l'extracció d'àrids  1415 
sol·licitada 1416 
la comissió s'assabenta que l'extracció d'àrids sol·licitada 1417 
es pretén dur a terme a través de titularitat municipal 1418 
e[a]stem al al noranta-quatre 1419 
l'abril del noranta-quatre 1420 
fa dos anys eh 1421 
municipal 1422 
en conseqüència considera més adient que sigui l'aju- l'ajuntament 1423 
qui tramiti l'autorització i legalització de l'extracció 1424 
i qui posteriorment adjudiqui la seva gestió 1425 
molt bé 1426 
al juny 1427 
el quinze de juny del noranta-quatre 1428 



e[a]s passa un:: 1429 
un pressupost 1430 
de lo que valdria[ε] concepte 1431 
topografia  1432 
dos-centes cinquanta-mil pessetes 1433 
projecte d'explotació 1434 
dos-centes cinquanta-mil pessetes 1435 
projecte de restauració 1436 
quatre-centes mil 1437 
altres despeses 1438 
cinquanta mil 1439 
total pressupostat 1440 
nou-centes cinquanta mil 1441 
és a dir se'ls hi passa un pressupost a am- a ambdòs 1442 
persones interessades 1443 
Fa i SL 1444 
per per puguer explotar la finca qui els hi farà els tràmits 1445 
curiosament  1446 
(:) vaja jo vec aquí un mateix nom i correspon al dels geòlegs que ja hai lle[i]git al principi 1447 
el no de JP correspon 1448 
no 1449 
deu ser la mateixa empresa 1450 
(:) deu ser la mateixa empresa 1451 
per lo que es veu  1452 
el senyor SL  1453 
fa la fulla de comanda  1454 
i diu que: 1455 
(:) el sol·licitant es compromet a dos punts 1456 
sats- satisfer la quantitat nou-centes cinquanta mil pessetes  1457 
per la legalització de l'explotació de pedra ornamental 1458 
segona 1459 
avançar la quantitat de nou-centes cinquanta mil pessetes 1460 
en concepte de provisió de fons a la realització de l'aix- de l'aixecament topogràfic 1461 
tercer 1462 
pagament de la resta  1463 
set-ce- set-centes mil pessetes 1464 
es farà efectiu  1465 
al presentar la documentació l'interessat 1466 
va firmar el JE 1467 
que és xx 1468 
hi posa aquí 1469 
(:) i el senyor SL 1470 
que és el peticionari 1471 
(::) el deu de novembre del noranta-quatre 1472 
el deu de novembre del noranta-quatre 1473 
i aquí hi ha el contracte de lloguer 1474 
el que allavons és senyor pedani 1475 
l'alcalde pedani 1476 



nomenat 1477 
recordo 1478 
allavons no però ara nomenat pel senyor alcalde a dit 1479 
és a dir 1480 
abans els pedanis es nomenaven 1481 
eh:: votant-los la gent del poble 1482 
avui 1483 
i natros ho vam protestar al ple  1484 
quan es va fer 1485 
el senyor alcalde els va nomenar com els seus delegats 1486 
el senyor pedani  1487 
lloga 1488 
la finca colindant  1489 
amb aguesta finca comunal 1490 
la finca colindant  1491 
amb aguesta finca comunal 1492 
la lloga al senyor SL 1493 
és a dir el pedani sap de la finca 1494 
sap de la finca perquè 1495 
la finca del costat és seua 1496 
(:) la que està cu- al costat és seua la finca 1497 
(::) i el set de gener del noranta-cinc 1498 
el senyor Fa amb vista de que veu que allí s'està extraient pedra 1499 
s'està extraient pedra 1500 
comunica a l'ajuntament de T de forma normal 1501 
i consta aquí amb un  1502 
escrit que hi ha 1503 
(:) que ja se'ls farà ell els tràmits 1504 
perquè li estan donant llargues 1505 
i no li surten els papers i ja s'ho farà ell 1506 
el vint-i-quatre de gener 1507 
i aquí a l'expedient del senyor SL hi consta[ε] 1508 
consta[ε] un programa de restauració 1509 
cantera S Ta T Pa 1510 
Es i Pi 1511 
ja hi tornem a ser amb el Pi que és el mateix d'abans  1512 
no 1513 
i ademés hi posa 1514 
vint-i-quatre de gener del noranta-cinc però vaja 1515 
el vint-i-quatre de gener del noranta-cinc 1516 
està afitgit 1517 
perquè no és vint-i-quatre de gener del noranta-cinc 1518 
és vint-i-sis de setembre del noranta-quatre 1519 
està afitgit 1520 
està tatxat 1521 
i si (a)nem al final de la 1522 
de (a)quí 1523 
doncs efectivament la firma 1524 



correspon 1525 
al vint-i 1526 
al vint-i-sis de setembre del noranta-quatre 1527 
tam(b)é està tatxat 1528 
és a dir 1529 
hi ha un projecte de restauració 1530 
no hi vec cap firma 1531 
hi ha un p(r)ojecte de:: 1532 
de què més 1533 
hi ha un p(r)ojecte d'explotació 1534 
que al 1535 
que al projecte d'explotació 1536 
a la caràtula hi posa 1537 
gener del noranta-cinc 1538 
si (a)nem al final 1539 
(4) si (a)nem al final 1540 
novembre del noranta-quatre 1541 
no corresponen les dates 1542 
(:) el deu de març del noranta-cinc 1543 
el deu de març del noranta-cinc 1544 
això tot està tret dels expedients de l'ajuntament eh 1545 
el deu de març del noranta-cinc 1546 
i la gran sorpresa 1547 
és que el pedani 1548 
de Ta 1549 
compra la finca 1550 
colindant 1551 
però com pot ser que compri la finca colindant si la lloga 1552 
el deu de novembre 1553 
i el deu de març la compra 1554 
o sigui què va llogar 1555 
una finca que no era seua 1556 
resulta que la finca era de la seua dona 1557 
sí 1558 
però allò 1559 
ei 1560 
no la pot llogar ell 1561 
o 1562 
per què la compra 1563 
fixa't si és quan[kan]titat d'enre- 1564 
no tot això es quan[ka]ntitat d'enr- 1565 
sí 1566 
sí  1567 
si és que a més aquí hi ha  1568 
l'acta notarial que també està a l'expedient 1569 
i és una cosa molt e[a]stranya 1570 
no 1571 
tot plegat 1572 



comença a ser molt e[a]strany 1573 
molt molt molt 1574 
(:) el senyor Fa 1575 
el cinc d'abril 1576 
comença els t(r)àmits a la generalitat 1577 
hi ha un plec de papers 1578 
eh 1579 
generalitat de catalunya 1580 
generalitat de catalunya  1581 
departament d'indústria i energia secció de mines 1582 
avinguda del S número x L 1583 
en fi no cal llegir-los [llegils] perquè n'hi ha un montó 1584 
i ell segueix fent tota la mena de tràmits que té que fer 1585 
el vint-i-dos de maig 1586 
el senyor:: 1587 
SL oferta arreglar carrers i edificis públics a canvi de la concessió de la 1588 
de la mina 1589 
el dia vint-i tres de maig 1590 
l'undemà 1591 
quan s'ha rebut això a l'ajuntament perquè aguesta  1592 
aguesta petició de de arreglar carrers 1593 
ho fa a l'ajuntament 1594 
l'undemà 1595 
l'ajuntament fa una circular a tots els veïns de Ta 1596 
perquè li:: cedeixin els drets d'aguesta mina 1597 
i ho llegiré 1598 
(9) va dirigit amb una senyora 1599 
però és un paper no 1600 
l'ajuntament de T està tramitant l'autorització d'una extracció d'àrids en un terreny comunal  1601 
situat al paratge de La i referenciat al cadastre de rústica amb els números de polígon 1602 
trenta-sis parcel·la trenta-set 1603 
pertanyent al nucli de Ta 1604 
a favor de SL 1605 
a favor de SL 1606 
atès que els beneficiaris de l'explotació dels terrenys esmenats són les persones que re- 1607 
que resideixen al nucli de Ta 1608 
l'interessat en l'extracció de pedra 1609 
SL 1610 
que actua en representació de l'empresa SL 1611 
s'ha compromés a realitzar un seguit d'obres de millora que efc- 1612 
que afectarà l'esmenat su- nucli 1613 
i al seu camí d'accés des del Po a canvi d'una concessió per extreure pedra de deu anys 1614 
s'adjunta còpia d'ague(s)t escrit 1615 
en fi els veïns  1616 
tots els veïns 1617 
(:) contesten el sigüent 1618 
(6) (L2) los abajo firmantes (40) (L2) 1619 
i aquí  1620 



pràcticament s'acaba l'expedient del senyor SL 1621 
el dos de febrer del noranta-sis 1622 
el senyor Fa 1623 
entra una instància 1624 
aportant una sèrie de documents 1625 
(7) aportant una sèrie de documents 1626 
llicència per a autorització administrativa obertura d'una mina per recurs anomenada xx de 1627 
tipu(s) cel obert tal  1628 
aporta projecte d'explotació 1629 
projecte de restauració 1630 
instància sol·licituds presentades al departament d'indústria i departament de medi ambient 1631 
la inscripció de nova indústria al departament de mines i autorització dels veïns 1632 
l'autorització dels veïns tam(b)é aporta[ε] 1633 
dels caps dels veïns 1634 
només en falten dos de caps dels veïns 1635 
ell 1636 
que no se hi [sej] posa 1637 
i el pedani 1638 
(::) el quinze de febrer del noranta-sis 1639 
l'ajuntament de T 1640 
li contesta[ε] que subsani una sèrie de deficiències 1641 
no sé  1642 
sembla que el projecte estigui per triplicat 1643 
que el pla de l'emplaçament estigui sobre les parcel·les catastrals a fi d'assenyalar la 1644 
titularitat de les finques afectades 1645 
ja ho sabien 1646 
eh 1647 
(::) ehem  1648 
el catorze de març 1649 
doncs eh::: 1650 
l'ajuntament demana[ε] a indústria que paralitzi el tema 1651 
eh 1652 
tam(b)é ho llegirem 1653 
(6) ajuntament de T 1654 
excel·lentíssim senyor cap de serveis territorials del departament d'indústria i energia 1655 
assabentats que el senyor Fa 1656 
e[a]stà tramitant la una autorització per a l'obertura d'una mina els recursos de la secció x 1657 
anomenada Ta 1658 
us posem en coneixement del següent 1659 
el terreny afectat per l'estació és de quatre quadrícules mineres 1660 
amb ell li diu que presenti plàno(l)s per saber quina és 1661 
i la major part dels terrenys tenen la consideració de béns comunals i per la seva naturalesa 1662 
són im- imp(r)escriptibles inembargables e inil- inalienables  1663 
el règim d'aprofitament dels béns comunals 1664 
quan no pot ser 1665 
quan no pot ser autoritzat pels veïns de forma conjunta 1666 
cal sol·licitar informe al departament de governació 1667 
serà la persona que obtingui el permís municipal  1668 



per ocupar aquestes terres qui tramiti llicència corresponent 1669 
cal recordar que independentment de la llicència d'activitats i de la llicència de mines 1670 
cal obtenir la llicència urbanística 1671 
cal que ho consideri l'ajuntament de T com a part interessada 1672 
(::) el vint-i-sis de març 1673 
i em sembla que:: 1674 
potser ja:: és lo més greu 1675 
eh 1676 
el vint-i-sis de març 1677 
ia:: una mica cansat de tant papeleo 1678 
el senyor Fa 1679 
agafa[ε] al notari 1680 
a un geòleg  1681 
i a un fotògraf 1682 
i e[a]s presenta a la muntanya aguesta d'aquí 1683 
que és propietat comunal de l'ajuntament 1684 
llegiré l'act- llegiré l'e[a]scri(p)tura 1685 
notarial 1686 
(::) (L2) en T a veintiseis de marzo (text íntegrament llegit durant 254 segons) (L2) 1687 
això és una:: 1688 
és una acta notarial 1689 
això no és un grup d'amics que parlen 1690 
eh això és una cosa molt sèria 1691 
llavons 1692 
(:) amb aguesta acta notarial 1693 
de moment 1694 
amb data vint-i-nou de març 1695 
ja s'ha fet una denúncia  1696 
a la generalitat de catalunya  1697 
departament de indústria i energia serveis territorials de mines 1698 
en què::: 1699 
una denúncia per intrusió minera 1700 
(L2) en terrenos de la solicitud de concesión directa y explotación (L2) 1701 
o sigui 1702 
un una denúncia per in- per intrusió minera 1703 
el senyor  1704 
Fa 1705 
el::  1706 
Fa 1707 
el:: e[a]scrit amb què es va entrar a l'ajuntament  1708 
eh 1709 
uhmm 1710 
i:: em sembla que s'obvia lo més lo més important perquè aquí  1711 
jo crec que està en qüestió potser una mica 1712 
la honestitat de l'ajuntament de T 1713 
perquè 1714 
lo que no podem permetre de cap de les maneres l'ajuntament de T 1715 
és que una persona amb acta notarial 1716 



e[a]stigui dient que té unes: 1717 
uns permisos 1718 
i:: 1719 
i una altra persona entri un escrit com el que jo llegisso amb ague(s)t moment 1720 
i això d'aquí 1721 
doncs s'òbvia no  1722 
no no se'n fa ni cas 1723 
[sí que és v(e)ritat sí] 1724 
A: [continua/] 1725 
J: i tant que continua (L2) el que suscribe (L2) 1726 
no demana solsament que se li otorgui 1727 
amb ell 1728 
la mina 1729 
i que s'obri expedient 1730 
al senyor SL 1731 
com s'ha dit al dictamen de la comissió 1732 
és que diu algo més 1733 
i em sembla que és una miqueta greu eh 1734 
ell lo que demana és lo sigüent 1735 
(L2) solicito (16) (L2) 1736 
(::) i aquí és lo que no es posa 1737 
perquè això la comissió 1738 
ni se'ns va llegir  1739 
ague(s)t pàrraf 1740 
ni consta 1741 
i em sembla que és molt greu 1742 
io això una persona que entra un escrit a l'ajuntament dient això 1743 
(:) (L2) que se investigue la irregularidad (23) (L2) 1744 
io no sé si us en doneu compte però això és una cosa que acaba al jutjat 1745 
no sé si us en doneu compte però això és una cosa que acaba al jutjat 1746 
de fet eh: 1747 
el nostre gup 1748 
el nostre grup 1749 
doncs  1750 
io vai(g) e[a]star mirant: aguesta: 1751 
aguesta finca 1752 
i ia ho puc comunicar aquí que demà posarem una denúncia 1753 
al jutjat per:: 1754 
per delicte ecològic 1755 
per delicte ecològic 1756 
amb una propi- amb una finca propietat de l'ajuntament de T 1757 
perquè 1758 
pensem que amb aguesta finca que és comunal 1759 
hi ha hagut un intrusisme miner 1760 
un expol·li d'un bé comunal 1761 
una evasió d'impostos d'una persona que ha estat eh:: 1762 
treballant de forma il·legal 1763 
hi ha hagut una denúncia davant de l'ajuntament 1764 



i:: llavons amb lo únic que farem  1765 
serà obrir un expedient administratiu 1766 
amb una persona 1767 
i io em sembla que això  1768 
no n'hi ha prou 1769 
i és per això que nosaltres 1770 
io demanaríem que es paralitz[z]és la subhasta  1771 
eh 1772 
bueno 1773 
i clar 1774 
això 1775 
lo que no hai(g) dit és una cosa 1776 
lo que no hai(g) dit és una cosa 1777 
mentres tot això passava 1778 
hi havia una persona que treia pedra 1779 
perquè 1780 
vaja jo nosa(l)tres mos vam personar 1781 
ens vam personar a fer una vista 1782 
a fer una visita 1783 
a: a la finca 1784 
hi ha una trinxera de 1785 
no sé de quan és 1786 
de setanta metros de llargada per quatre metros de fondària 1787 
i allí s'ha expol·liat què s'ha expol·liat 1788 
torno al principi 1789 
dèiem que la pedra valia set mil a vuit mil pessetes metro cúbic 1790 
la pedra que de moment ja s'ha tret és la que és més barata de treure 1791 
i aguesta pedra s'està portant 1792 
cap a la Va (nom de lloc) i cap a la Vb (nom de lloc) 1793 
perquè és pedra ornamental 1794 
no és pedra quansevol 1795 
no és pedra quadrada és pedra plana ornamental 1796 
per façanes de xalets 1797 
aguesta pedra és caríssima 1798 
(::) allavons  1799 
clar 1800 
això és un bé comunal i:: és propietat de l'ajuntament de T 1801 
el pedani:: 1802 
doncs té una finca al costat 1803 
l'ajuntament de T ho sap 1804 
això està movent-se des del noranta-dos 1805 
ague(s)t expedient 1806 
del noranta-dos  1807 
se'ns dóna fa quatre dies 1808 
(:) io 1809 
no sé 1810 
jo em sembla que: 1811 
com lo suficientment greu com perquè mos ho pensem de tornar-ho [tor'naw] a donar amb 1812 



subhasta això eh 1813 
A: sí segurament lo que vostè pretén 1814 
i no ha acabat de dir 1815 
és que ho adjudiquem directament al senyor:: 1816 
Fa no/ 1817 
J: això ho ha dit vostè no/ 1818 
A: no 1819 
J: això 1820 
això ho diu vostè 1821 
consti amb acta que ho diu el senyor alcalde eh 1822 
A: a ve(u)re  1823 
si canvien el sentit del vot 1824 
quin és el vot 1825 
i què pretenen amb tot 1826 
J: doncs miri el vot és el sigüent [to irat] 1827 
natres en veure tota aguesta sèrie d'irregularitats xx a l'ajuntament 1828 
m'agradaria que això s'investigués 1829 
senzillament 1830 
A: a veure 1831 
anem a pams perquè aquí 1832 
això ha semblat una pel·lícula d'aguelles americanes de fiscals i a(d)vogats defensors  1833 
i em sembla que si hi ha irregularitats es depuraran 1834 
que per això s'ha creat una comissió 1835 
[però lo que no cal fer és és] 1836 
Eu: [s'ha creat una comissió però la pedra ja no hi és] 1837 
J: [sí sí xxx] 1838 
A: si és nostra la pagaran 1839 
i si anem al jutjat encara més 1840 
no diu que anem al jutjat demà 1841 
J: no no  1842 
jo dic que fa tota la pinta d'anar al jutjat això 1843 
A: molt bé 1844 
no no 1845 
tu has dit abans 1846 
que demà ficàveu una querella criminal per delicte ecològic i no sé què i no sé quantos 1847 
J: [a ve(u)re jo no he dit que fóti- que 1848 
una querella criminal 1849 
no no no liem la troca 1850 
he dit que posaríem una denúncia per delicte ecològic] 1851 
A: [bueno 1852 
pues se'n se'n diu d'ague(s)t estil bueno] 1853 
J: escolta serà vostè qui 1854 
jo no (e)n sé d'a(d)vogats  1855 
jo només di dic que nosa(l)tres posarem una denúncia per delicte ecològic 1856 
perquè allí 1857 
i si vol li tornaré a llegir 1858 
A: no no 1859 
si no cal 1860 



J: home 1861 
carai 1862 
escolta 1863 
A: a veure  1864 
començarem pel final que potser així ho farem més curt 1865 
jo no entraré amb donar tota aguesta sèrie de datos i més datos i tal que:: 1866 
que em sembla que està molt bé 1867 
perquè fa veure que sembla que està molt ben documentat 1868 
J: [no ho fai veure 1869 
he he 1870 
estic ben documentat home] 1871 
A: [i ja explicarem perquè 1872 
i ja explicarem perquè 1873 
també ho explicarem] 1874 
i ara faigui el favor de no interrompre 1875 
que em sembla que hem mantingut un escrupulós silenci 1876 
J: correcte 1877 
A: a la seva extensa 1878 
exhaustiva 1879 
i manipulada  1880 
intervenció uhm 1881 
efectivament 1882 
fa molt temps que en el paratge conegut per La em sembla que es diu 1883 
o la To segons alguns altres aspectes de l'antic terme de Ta 1884 
hi ha interès amb extraure pedra 1885 
com a altres llocs 1886 
i efectivament hi ha 1887 
en el llarg del temps 1888 
perquè al principi només era un interessat 1889 
hi ha dos persones 1890 
com a mínim 1891 
interessades 1892 
això és una propietat comunal 1893 
i l'ajuntament lo que té que vetllar és per tindre'n el màxim rendiment possible 1894 
quan això succeeix 1895 
i efectivament i és l'ajuntament 1896 
no ague(s)t document que diu que ha aparegut nou no 1897 
és un document que e[a]ncarrego io precisament 1898 
a l'any noranta-dos per sapiguer realment el valor que allò podria tindre 1899 
quan això passa 1900 
l'alcalde  1901 
que és qui encarrega ague(s)t tema 1902 
té coneixement que a la finca colindant 1903 
sigui de la dona o sigui d'ell 1904 
em sembla que això no fa a la qüestió  1905 
i em sembla que no és cap delicte que un llogui la finca de la dona 1906 
o sí/ 1907 
i si ho és  1908 



demostrint-ho 1909 
i en tot cas la finca particular 1910 
de la família Pi eh 1911 
la finca d'ague(s)t d'ague(s)t senyor 1912 
està siguent objecte 1913 
d'un contracte privat  1914 
i d'una extracció  1915 
de pedra 1916 
eh 1917 
i l'interfecte 1918 
un tal SL 1919 
s'interessa per la colindant 1920 
que sembla ser que és comunal 1921 
(:) a efectes de sapiguer del que estem parlant 1922 
i de puguer valorar si la oferta que en aquell moment 1923 
verbalment realitza d'arreglar determinats carrers i determinats serveis del nucli de Ta  1924 
és correcta 1925 
s'encarrega ague(s)t e[a]studi  1926 
a posteriori 1927 
i sense entrar en el detall de de les dades i contradades i més dades i més contradades 1928 
apareix un a(l)tre interessat 1929 
eh 1930 
un tal senyor Fa 1931 
molt bé 1932 
en un principi l'ajuntament 1933 
que no tenim experiència 1934 
perquè això sí que ho hem de reconèixer 1935 
en la història d'ague(s)t ajuntament s'havia fet una subhasta d'aprofitament de pedra/ 1936 
no se n'havia fet mai cap 1937 
per tant no teníem perquè tindre més experiència  1938 
que la que poguéssim consultar a altres llocs  1939 
entre ells indústria 1940 
en un primer moment e[a]s va pensar més oportú 1941 
fer l'aprofitament de forma directa i encarregar el projecte 1942 
com que això valia diners 1943 
i no teníem experiència 1944 
e[a]s va valorar la possibilitat 1945 
i així es va aprovar amb comissió i vostès tam(b)é ho van fer de 1946 
aprovar un plec de clàusules que inclogués 1947 
entre elles 1948 
que els que licitessin 1949 
aportessin aguesta documentació 1950 
documentació extensíssima  1951 
i complexa 1952 
perquè va des de mines  1953 
a indústria a urbanisme a mediambient 1954 
etcètera etcètera 1955 
(:) i això és el procés que hi ha 1956 



aguesta documentació  1957 
la presenta el senyor Fa 1958 
efectivament 1959 
en el procés  1960 
iniciat fa uns mesos 1961 
pel qual es dóna aprovació al plec de clàusules i a la vegada al procediment de subhasta 1962 
que van lligats 1963 
durant ague(s)t període 1964 
i és aquí quan e[a]s produeix la comissió 1965 
del dia passat 1966 
el senyor Fa al·lega 1967 
dos coses 1968 
dos coses al·lega 1969 
lo altre és susceptible d'opinió 1970 
una al·legació la fa amb el sentit  1971 
de que ell diu 1972 
literalment 1973 
que té el dret 1974 
d'extracció minera 1975 
otorgat pels serveis d'indústria 1976 
i ho diu així  1977 
el primer punt 1978 
diu jo tinc els drets 1979 
que me'ls ha donat indústria i per lo tant 1980 
això no cal que súrtigue a subhasta que ja ho tinc io 1981 
això ho diu amb ague(s)t informe 1982 
i después ens posa[ε] amb coneixement  1983 
i aporta[ε] una prova que sembla que és definitiva 1984 
però que no té més valor  1985 
que la demostració 1986 
o la manifestació d'un senyor davant d'un notari 1987 
que està molt bé una acta notarial 1988 
aporta una manifestació del tal SL 1989 
a davant de notari dient que té uns permissos municipals 1990 
que vostès en aquella mateixa comissió 1991 
i en l'expedient si l'han volgut veure 1992 
perquè els expedients no es donen 1993 
estan a lliure disposició dels regidors 1994 
i això ho saben vostès eh 1995 
no hi ha cap document que l'ajuntament haigue otorgat llicència ni permís ni concessió 1996 
al tal SL 1997 
no n'hi ha cap 1998 
no n'hi ha cap 1999 
i si s'ha fet sotamà 2000 
i si s'ha fet sotamà 2001 
potser que ho demostrin 2002 
eh 2003 
i si no ho hem fet sotamà i no ho sospiten 2004 



potser que no ho diguin 2005 
perquè vostè parla de l'orgull i l'honor de l'ajuntament 2006 
i els primers que l'e[a]stan intentant embolicar i embrutar 2007 
són vostès amb aguestes mitges veritats mitges mentides 2008 
continuo eh 2009 
[continuo] 2010 
C: [no no és v(e)ritat] 2011 
A: [continuo 2012 
continuo 2013 
continuo 2014 
no demanin la paraula que encara no hai(g) acabat] 2015 
és a dir 2016 
hi ha tres manifestacions en ague(s)t document 2017 
un que diu que té els drets 2018 
i que indústria 2019 
i per cert vull llegir  2020 
literalment 2021 
en resposta al vostre escrit amb número de registre de sortida X 2022 
adreçat als serveis territorials d'indústria de lleida 2023 
us informo el següent 2024 
no  2025 
ha  2026 
estat  2027 
otorgat  2028 
el dret 2029 
miner To número quatre mil cent setanta-tres 2030 
no ha estat otorgat 2031 
per lo tant de dret cap 2032 
fins que no se li otorgui 2033 
de dret cap 2034 
(:) si l'a(l)tre senyor  2035 
ha fet una extraccció il·legal  2036 
e[a]m penso que ens vam ficar tots d'acord 2037 
d'obrir un expedient 2038 
que no té caràcter administratiu 2039 
se'n diu així 2040 
i és un informe 2041 
o és una investigació  2042 
que a més a més vam creure oportú que presidigués un regidor del seu grup 2043 
el senyor Eu 2044 
val/ 2045 
si ague(s)t informe dictamina  2046 
previ peritació 2047 
previ lo que vulgui 2048 
el ponent 2049 
que és el senyor Eu 2050 
que aquí hi ha hagut una actuació 2051 
il·lícita 2052 



per part d'un tercer 2053 
e[a]s digui SL o e[a]s digui (L2) perico de los palotes (L2) 2054 
no es preocupi que no caldrà que hi vaigui el grup de C a ficar cap denúncia 2055 
ja ho farà l'ajuntament amb nom i representació del col·lectiu dels ciutadans 2056 
però mentres això no succeeixi 2057 
mentres això no succeeixi 2058 
procurin no dir més coses de les que hi ha escrites 2059 
el ball de números 2060 
el ball de dates 2061 
el ball de informes i contrainformes 2062 
no fan res més 2063 
que explicar una situació que és la següent i que resumeixo 2064 
un paratge 2065 
comunal 2066 
susceptible de ser aprofitat 2067 
e[a]s fa 2068 
més bé o més malament 2069 
i aquí sí que potser hem fallat  2070 
però no  2071 
per negligència sinó per inexperiència 2072 
perquè mai s'havia donat 2073 
en ague(s)t ajuntament 2074 
un aprofitament d'ague(s)t estil 2075 
es fa una licitació pública 2076 
i a mig fer 2077 
resulta que una de les parts 2078 
la que els hi aporta tota aguesta documentació 2079 
i sigui dit de pas 2080 
anava a la seva llista electoral 2081 
resulta 2082 
resulta 2083 
que  2084 
lo que fa és aportar un  2085 
document 2086 
e[a]n el qual s'atribueix  2087 
una autorització del departament de mines 2088 
que el departament de mines diu 2089 
que és mentida 2090 
i después  2091 
es dedica[ε] a fer informacions 2092 
que poden ser certes o no 2093 
però que  2094 
en tot cas no li impliquen ni a l'alcalde 2095 
ni a cap regidor d'aguesta casa 2096 
fins al moment 2097 
quan això es demostri ja en parlarem 2098 
o sinó faiguin el favor  2099 
de mesurar 2100 



el sentit de les insinuacions 2101 
llavòrens la proposta  2102 
que hi ha  2103 
és 2104 
a davant d'unes al·legacions presentades 2105 
a davant d'un informe contrari  2106 
de la secretaria de la casa perquè no ha lugar a aguestes al·legacions 2107 
perquè no hi ha tal dret miner 2108 
perquè no hi ha tal dret miner 2109 
és rebutjable 2110 
i tornar a convocar 2111 
concurs públic 2112 
que sembla que és una cosa neta 2113 
vint-i-set dies  2114 
perquè la gent que vulgui presentar-se [presen'tas] es presenti 2115 
a davant d'unes al·legacions que un dels dos ponents 2116 
presenta a la plica de condicions 2117 
i això és lo que hi ha 2118 
i això és lo que se sotmet a votació 2119 
J: miri jo voldria contestar 2120 
A: no obstant això 2121 
perdó 2122 
no obstant això 2123 
si la proposta de C 2124 
és 2125 
que no es tregui a subhasta 2126 
jo els hi demano 2127 
igual que li he fet al principi si tenia algun document que después hai(g) vist que no era tan 2128 
novedós  2129 
era un informe encarregat per mi mateix 2130 
eh 2131 
era un informe encarregat per mi mateix 2132 
els hi demano que aguestes qüestions 2133 
me les expliquin abans 2134 
perquè si s'ha de modificar  2135 
el sentit d'una comissió 2136 
és en un altre puesto on s'ha de fer 2137 
en la pròpia comissió en tot cas 2138 
perquè a la comissió li recordo 2139 
que el seu grup  2140 
el meu el de Er i el del P 2141 
van votar per unanimitat aque(s)t dictamen 2142 
i la documentació no s'amaga a ningú 2143 
eh 2144 
no llenci falses acusacions 2145 
J: molt bé 2146 
a ve(u)re 2147 
se sent/ 2148 



C: sí que se sent 2149 
J: a ve(u)re 2150 
no sé si és novedós o no és novedós 2151 
ague(s)t document 2152 
jo li dic sincerament 2153 
per mi molt novedós 2154 
per mi molt novedós 2155 
perquè no en tenia pas coneixement fins l’altre dia que vam tindre una conversa amb el 2156 
senyor secretari i va aparèixer ague(s)t document 2157 
per mi molt novedós 2158 
molt 2159 
per vostè ja ho sé que no 2160 
des de luego jo no sé vostè com ague(s)t ague(s)t  2161 
ague(s)t document jo no sé com el va encarregar 2162 
si consta en una comissió de govern amb una comissió de governació d'urbanisme un ple 2163 
si algú sabia que això s'encarregava o ho ha fet pel seu compte 2164 
la qüestió és que jo- jo 2165 
i el meu grup 2166 
d'ençà de quatre dies no n'hem tingut cap mena de coneixement d'ague(s)t 2167 
d'ague(s)t document 2168 
en segon lloc 2169 
en segon lloc 2170 
dir-li [‘dili] que de mani- 2171 
i que d'intervenció manipulada 2172 
cap 2173 
perquè si se n'ha donat compte 2174 
m'hai(g) dedicat a 2175 
a llegir 2176 
no io no hai(g) donat opinions 2177 
ja em sembla prou greu lo que he llegit 2178 
com per a sobre donar opinions 2179 
les opinions me les reservo 2180 
(:) en quant l'afirmació que diu vostè que l'estudi s'encarrega després d'interessar-se al 2181 
senyor SL 2182 
me[i]ntida 2183 
això porta data de trenta-u del noranta dos 2184 
eh i la instància del senyor SL  2185 
és de tres d'a- tres de febrer del noranta-quatre 2186 
o sigui mentida 2187 
això ho ha dit vostè 2188 
suposo que el senyor secretari ho ha recollit  2189 
a l'acta 2190 
(:) en quant a que abans 2191 
eh:: demana el senyor SL que el senyor Fa 2192 
no és veritat 2193 
el senyor Fa demana el setze de desembre de noranta-tres 2194 
i el senyor SL el xx del noranta-quatre 2195 
no al revés home 2196 



no 2197 
no ho liï 2198 
en quant al procés iniciat fa uns mesos 2199 
tampoc és veritat 2200 
el procés està iniciat al trenta de novembre del noranta-dos 2201 
no fa uns mesos 2202 
en quant a que es diuen mitges veritats tampoc és veritat 2203 
les mitges veritats les 2204 
en tot cas les diu vostè  2205 
jo m'he liat a llegir a llegir 2206 
les veritats són de paper 2207 
jo no 2208 
jo no m'invento re(s) 2209 
(:) en quant que ha estat otorgat 2210 
sí és cert 2211 
perquè el senyor secretari aquesta tarda s'ha posat en contacte amb mi 2212 
i el paper me l'ha donat 2213 
però això no treu 2214 
d'acord 2215 
ague(s)t senyor no hi té un dret 2216 
però això no treu 2217 
això no justifica re(s) 2218 
no justifica que ague(s)t a(l)tre senyor 2219 
hagi d'estar traient pedra i l'ajuntament 2220 
i l'ajuntament 2221 
no hagi dit res al respecte 2222 
i que hi hagi una denúncia amb una acta notarial i l'ajuntament  2223 
no se'n fagi càrrec 2224 
que hi hagi una denúncia dient 2225 
que s'investigi el lucre l'expol·li la irregularitat i l'ajuntament no en faci cas 2226 
és algo que no entenc 2227 
A: això no és veritat 2228 
J: quan jo crec que això de la subhasta 2229 
com que això està tan liat 2230 
perquè això està tan liat  2231 
que jo crec que això és una fugida endavant 2232 
i un punt final i un carpetasso i tanquem-ho subhastem-ho i fora 2233 
i llavons això d'aquí és lo que no vui ni el meu grup tampoc 2234 
i em sembla que això 2235 
com que hi ha tan poc diàleg 2236 
i amb això estic amb el senyor d'Er  2237 
amb ague(s)t ajuntament 2238 
perquè eh: 2239 
home io no sé  2240 
p(e)rò 2241 
carai 2242 
(:) en alguns pressupostos hi posa esborrany eh 2243 
jo he tingut que votar un esborrany dels pressupostos eh 2244 



(::) clar 2245 
clar 2246 
no ho sé  2247 
a mi no m'ha semblat 2248 
A: per què no ho borrava  2249 
J: perquè no ho borrava què/ 2250 
no 2251 
no 2252 
estem parlant de que hi ha poc diàleg 2253 
A: estem parlant de la pedra 2254 
J: clar que hi ha poc diàleg 2255 
poc diàleg hi ha 2256 
no obstant 2257 
io em sembla que això  2258 
potser s'hauria de dialogar una mica 2259 
i treure-ho 2260 
i treure-ho de l'ordre del dia això d'aquí 2261 
i parlar-n'hi 2262 
això és lo que demano 2263 
ara 2264 
siguent conscients de que això s'acabarà al jutjat eh 2265 
A: molt bé 2266 
si a mi em sembla molt bé 2267 
escolti 2268 
a veure ara aquí tornem al tema de les insinuacions 2269 
tornem al tema de les insinuacions 2270 
l'alcalde encarrega això 2271 
primera 2272 
perquè ho pot encarregar 2273 
per això és alcalde 2274 
si l'alcalde de T no pot e[a]ncarregar una memòria 2275 
que li valori un terreny pel qual hi ha interès 2276 
en aquell moment 2277 
i ho repeteixo 2278 
perquè ho he dit així abans 2279 
verbal 2280 
del senyor SL 2281 
que ia en aquell moment  2282 
i ho repeteixo 2283 
ofereix 2284 
arreglar els carrers 2285 
i determinats serveis de Ta 2286 
i com que no ens e n'acabem de fiar 2287 
s'e[a]ncarrega un estudi ja l'any noranta-dos 2288 
jo no tinc de donar compte 2289 
vamos 2290 
més que la meua consciència amb ague(s)t tema  2291 
eh 2292 



és a dir l'e[a]ncarrego jo 2293 
perquè puc fer-ho 2294 
i així està 2295 
segona 2296 
qüestió 2297 
no és v(e)ritat 2298 
en absolut 2299 
que no fem cas  2300 
la denúncia que ens formula el senyor Fa 2301 
lo que sí que és v(e)ritat 2302 
és que el senyor Fa 2303 
quan fa la denúncia 2304 
suposada denúncia 2305 
basant-se amb un acta notarial  2306 
que un senyor afirma unes coses 2307 
que ja respondrà ell del que ha afirmat 2308 
a davant de qui sigui 2309 
de moment a davant de l'ajuntament  2310 
que per això e[a]s crea una comissió investigadora 2311 
que repeteixo 2312 
presideix 2313 
presideix un regidor del seu grup 2314 
per lo tant 2315 
carta blanca 2316 
que porti la investigació allà on cregui que l'ha de dur 2317 
i si aconsella[e]  2318 
multa 2319 
si aconsella[e] accions de tipo penal 2320 
se seguiran 2321 
si són llògiques 2322 
com com ha de ser 2323 
per altra part 2324 
no 2325 
no  2326 
d'una a(l)tra manera 2327 
quan això s'ac- s'examina en comissió 2328 
eh 2329 
però 2330 
lo que fa tam(b)é el senyor Fa 2331 
i vostè òbvia cada vegada que toca el tema 2332 
és dir-mos ['dimos] 2333 
io tinc  2334 
una autorizació i una legalització del departament de indústria 2335 
i això  2336 
és fals 2337 
rotundament fals com demostra  2338 
aque(s)t escrit de indústria 2339 
i ens trobem a davant d'un senyor 2340 



que a la vegada que 2341 
esquitxa amb un a(l)tre 2342 
que ja veurem si té raó o no en té 2343 
lo que ens està dient  2344 
és una mentida 2345 
perquè ens està dient que té un permís d'indústria 2346 
que no té 2347 
llavons 2348 
a davant de què ens e[a]stem trobant 2349 
a davant de dos e[a]mpreses i dos persones interessades 2350 
amb el mateix  2351 
jaciment i un diu mal de l'a(l)tre 2352 
resumint-ho [resu'minu] és així 2353 
resumint-ho [resu'minu] és així 2354 
clar però resumint-ho [resu'minu] és així 2355 
allavons si vostès volen treure el punt de l'ordre del dia 2356 
jo això els hi concedeixo 2357 
perquè em sembla una cosa de prou gravetat 2358 
però em sembla 2359 
i ara els hi explicaré lo del poc diàleg 2360 
que això m'ho havien de comunicar abans 2361 
i així els hi he dit prèviament 2362 
això els hi he dit prèviament 2363 
i en quant a lo del poc diàleg sí que li diré que tenim poc diàleg 2364 
sobretot vostè i jo 2365 
perquè la darrera vegada  2366 
que vam tindre diàleg vostè i jo 2367 
parlant de Cs precisament 2368 
al cap d'uns dies 2369 
e[a]m va negar que haguéssim tingut cap entrevista 2370 
i amb persones 2371 
que tenen 2372 
cinc cèntims de personalitat 2373 
poc diàleg hi tindré 2374 
(::) i tanquem el tema 2375 
e[a]s retira 2376 
R: xxx eh: 2377 
A: (L2) estoy hablando con este señor (L2) 2378 
J: un moment 2379 
espera't un moment eh 2380 
io 2381 
gràcies 2382 
gràcies per l'insult 2383 
i bueno 2384 
de mal educats  2385 
el món n'està ple 2386 
és igual 2387 
Eu: ens vas dir hipòcrites a tots que estaves envoltat d’uns hipòcrites 2388 



A: i ho mantinc 2389 
J: sí home 2390 
sí 2391 
A: [i ho mantinc 2392 
i ho mantinc 2393 
i ho mantinc] 2394 
J: [sí home 2395 
sí  2396 
bah bah 2397 
espera't un moment 2398 
un moment] 2399 
Eu: [tallem això] 2400 
M: [si (u)s plau]   2401 
A: [a veure 2402 
no 2403 
continuem no] 2404 
m'he[a]u demanat que retiri el punt de l'ordre del dia 2405 
i accepto la retirada 2406 
Eu: [no  2407 
no 2408 
jo hi volia afetgir una cosa] 2409 
M: [jo demano 2410 
jo demano 2411 
(L2) que el senyor alcalde retire lo de hipócritas a todo el mundo (L2)] 2412 
A: (L2) yo no he dicho hipócritas a todo el mundo (L2) 2413 
M: (L2) pues que has dicho (L2)  2414 
A: (L2) yo no he dicho hipócritas a todo el mundo 2415 
yo he dicho 2416 
que con personas 2417 
con las que 2418 
mantengo una conversación en mi despacho 2419 
i al cabo de diez días 2420 
me la niegan 2421 
poco trato puedo tener (L2) 2422 
M: (L2) bueno pero (L2) 2423 
A: (L2) qué diálogo voy a mantener 2424 
con qué compromisos voy a llegar (L2) 2425 
M: (L2) nos llamastes en la en la en la comisión hipócritas i ahora estás diciendo 2426 
que estás manteniendo esa postura (L2) 2427 
A: (L2) a determinadas personas de la comisión i del pleno 2428 
evidentemente que mantienen  2429 
una actitud hipócrita que és lo mismo que dije en comisión (L2) 2430 
M: (L2) bueno 2431 
pero no todos (L2) 2432 
A: (L2) ya te lo dije en su momento M 2433 
i si te das por aludido 2434 
lo siento (L2) 2435 



J: a ve(u)re 2436 
escolta a ve(u)re  2437 
a ve(u)re 2438 
a ve(u)re 2439 
io 2440 
io lo que no faré serà amb aguesta dinàmica 2441 
i li aconsello que menos cafè i més til·la 2442 
eh 2443 
A: venga 2444 
J: io amb aguesta dinàmica no hi entraré 2445 
de desqua[ka]lificacions i d'insults 2446 
A: molt bé 2447 
molt bé 2448 
J: no hi penso entrar 2449 
perquè em sembla 2450 
absurd 2451 
m'entens 2452 
A: vostè ha demanat retirar ague(s)t punt de l'ordre del dia  2453 
i jo li hai acceptat 2454 
d'acord/ 2455 
pues venga 2456 
J: sí però  2457 
tam(b)é m'ha insultat eh 2458 
Eu: a ve(u)re 2459 
jo vui posar un punt aquí 2460 
deixant a part  2461 
les dos 2462 
constructors que estan interessats per la cantera 2463 
per dir una cosa 2464 
que aquí 2465 
lo fons d'això 2466 
uhm s'ha posat a discussió 2467 
algun altre 2468 
i (e)l fons és més preocupant que tot això 2469 
perquè l'informe geològic que encomana el senyor alcalde 2470 
és del trenta de novembre del noranta-dos 2471 
i no surt a cap comissió 2472 
que (a)guesta pedra se'n pot treure diners 2473 
fins al maig del noranta-cinc 2474 
que ens proposen que el SL (nom de persona) 2475 
e[a]stà d'acord 2476 
a traure pedra 2477 
a canvi que 2478 
e[a]ncimentarà els carrers de Ta (nom de lloc) senyors 2479 
des del noranta-dos que té ague(s)t informe 2480 
i sap lo preu de la pedra 2481 
i vostès no es preocupen 2482 
de quant val aguella pedra 2483 



A: senyor  2484 
Eu 2485 
si no sapiguéssim que la pedra té valor 2486 
si no sapiguéssim que la pedra té valor 2487 
no haguéssim instat una subhasta pública pel mateix 2488 
Eu: quants anys ha tardat 2489 
A: los que haigui fet falta 2490 
J: s'ha estat expol·liant 2491 
Eu: mentres 2492 
ja s'ha tret la pedra 2493 
A: ha tret la pedra 2494 
i així ens consta 2495 
d'una finca veïna 2496 
que no és propietat municipal 2497 
J: no 2498 
Eu: mentida 2499 
hi un informe 2500 
l'acta notarial 2501 
i un informe de la policia local 2502 
A: molt bé  2503 
[si això fos així] 2504 
Eu: [que 2505 
que  2506 
la va demanar vostè] 2507 
A: el que vai(g) demanar io/ 2508 
l'acta notarial/ 2509 
Eu: l'informe de la policia local 2510 
A: i/ 2511 
Eu: hi ha proves 2512 
A: hi ha proves 2513 
de quina data 2514 
senyor Eu 2515 
no s'acalori tant 2516 
per favor 2517 
no s'acalori tant  2518 
que tot això està gravat 2519 
eh 2520 
[i si lo que pretén és insinuar] 2521 
Eu: [no insinuo] 2522 
A: perquè ho està fent 2523 
sí home 2524 
sí 2525 
que és molt hàbil vostè 2526 
és la seua especialitat primera 2527 
llançar insídies 2528 
J: ara t'insultarà 2529 
A: no:: 2530 
J: ara t'insultarà 2531 



A: [no::  2532 
no 2533 
quan es diuen 2534 
quan es diuen veritats] 2535 
J: [ja e[a]stà 2536 
ja e[a]stà bé 2537 
ja e[a]stà bé 2538 
menos cafè i més til·la noi] 2539 
A: senyor J 2540 
(:) per la mort de déu 2541 
[sí:: 2542 
(4) no 2543 
no 2544 
no 2545 
és que no es poden tolerar segons quines qüestions 2546 
a veure 2547 
si resulta que] 2548 
J: [no ens poden querellar] 2549 
A: [senyor J 2550 
vol callar per favor] 2551 
(:) eh 2552 
(::) si vostè es creu la paraula d'un senyor més que la d'un a(l)tre 2553 
és el seu problema 2554 
jo entenc  2555 
que vostè ha fet avui 2556 
una molt bona defensa  2557 
d'un membre  2558 
que va a la seva llista 2559 
molt boníssima defensa 2560 
però amb això 2561 
amb això lo que no poden fer és desqua[ka]lificar l'ajuntament 2562 
Eu: [lo fons de tot això] 2563 
J: [d'acord 2564 
va és igual  2565 
deixem-ho estar 2566 
i ja en parlarem (despectivament) 2567 
(:) escolti 2568 
el pedani en quina llista anava 2569 
a ve(u)re (despectivament) 2570 
home 2571 
no fotem] 2572 
(discussió) 2573 
S: ehm: 2574 
senyor alcalde 2575 
si (u)s plau 2576 
eh:: em sembla que:: 2577 
em sembla que procediria a decidir 2578 
sobre 2579 



A: el tema de sobre la taula 2580 
S: no 2581 
no el tema de sobre la taula 2582 
això sí que podria ser una cosa xx 2583 
però entenc que caldria prendre un acord 2584 
suspenent la licitació 2585 
o no  2586 
perquè la licitació està convocada 2587 
hi ha hagut una de les persones  2588 
que ha presentat 2589 
la:: la documentació 2590 
una altra que ha presentat al·legacions 2591 
entenc 2592 
encara que és decisió del ple  2593 
resoldre 2594 
que caldria: 2595 
prendre un acord 2596 
sigui  2597 
suspenent la licitació 2598 
o sigui ajornant-la 2599 
sigui deixant-la sense efecte 2600 
però no no resoldre 2601 
encara que 2602 
correspon a vostès prendre la:: 2603 
la resolució 2604 
A: suspenem la licitació 2605 
no/ 2606 
S: el tema de: l'expedient administratiu 2607 
queda també suspès/ 2608 
A: no 2609 
no 2610 
és a dir aquí hi ha un expedient informatiu 2611 
per si 2612 
determinat individu ha fet determinada irregularitat 2613 
i això es manté 2614 
i si: es demostra que és així anirà on tingui que (a)nar 2615 
S: entenc que 2616 
doncs la proposta d'acord  2617 
fora[e] 2618 
deixant de banda la part: 2619 
expositiva que l'ha sotmès a la consideració del 2620 
del ple 2621 
és 2622 
deixar sense efecte la lici- 2623 
la licitació 2624 
sense més pronunciaments 2625 
i incoar un expedient 2626 
A: i ajornar-la [aℑor’nala] fins a la propera comiss[s]ió 2627 



que 2628 
que resolgui xxx 2629 
S: a la licitació 2630 
i incoar un expedient 2631 
per depurar responsabilitats  2632 
que se'n puguin derivar 2633 
A: molt bé 2634 
S: és correcta la meva interpretació/ 2635 
A: suposo que sí 2636 
A: (10) conveni entre l'ajuntament de T i el ministeri d'administracions públiques per a la 2637 
recepció d'e[a]scrits i comunicacions adreçats a l'administració de l'estat 2638 
pot llegir el dictamen de la comissió senyor secretari 2639 
S: (9) la proposta d'acord 2640 
també de la mateixa comissió 2641 
del dia vint de maig 2642 
diu  2643 
ratificar l'acord de la comissió de govern 2644 
del dia tres d'abril de mil nou-cents noranta-sis 2645 
el text de la qual està en via de constitució  2646 
a continuació 2647 
i és el següent 2648 
sol·licitar al ministeri de les (L2) administraciones públicas (L2) 2649 
la formalització d'un conveni per a la recepció d'escrits i comunicacions adreçats a 2650 
l'administració de l'estat 2651 
de conformitat amb el model aprovat per l’acord del (L2) consejo de ministros (L2) de vint-2652 
i-tres de febrer de mil nou-cents noranta-sis 2653 
publicat al boe del dia tretze de març 2654 
i facultar l'alcalde de T                               2655 
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Codi de la sessió plenària: TPLENS1 
Tipus de sessió plenària: Ordinària 
Tipus de transcripció: Ortogràfica 
Lloc i data: Ajuntament de Tremp, 4 de juny de 1996  
Núm. de cinta: 1AB, 1C 
Codi dels informants: A, S, C, J, Eu, Ar  
Tema: Lectura i aprovació dels pressupostos municipals per a 1996  
Durada: 90 minuts  
Nombre total de mots: 14.353 
  
 
A: primer punt 1 
aprovació de l'acta de la sessió del dia nou del quatre del noranta-sis 2 
a:: secretaria no s'ha rebut cap reclamació queixa o modificació 3 
per lo tant s'entendria[ε] aprovat 4 
punt segon despatx d'ofici 5 
actes de les comissions de govern dels dies tres del quatre del noranta-sis 6 
nou del quatre del noranta-sis  7 
setze del quatre del noranta-sis 8 
dos del cinc del noranta-sis 9 
set del cinc del noranta-sis 10 
tampoc s'ha rebut reclamació:  11 
correcció o alteració de les mateixes 12 
per lo tant s'entendria aprovat 13 
(..) punt tercer 14 
(..) registre de personal 15 
senyor secretari 16 
pot llegir el dictamen de la comissió 17 
de governació hisenda i promoció econòmica 18 
S: (18) sí 19 
(..) la comissió de:  20 
governació hisenda i promoció econòmica del dia quinze d'abril  21 
del mil nou-cents noranta-sis 22 
va prendre la següent proposta d'acord  23 
per unanimitat  24 
dels dotze membres presents  25 
en aquell moment 26 
atès que per acord del ple de l'ajuntament  27 
del dia vint-i-cinc de juny de mil nou-cents noranta-dos es va constituir  28 
amb efectes del dia trenta de desembre de mil nou-cents noranta-u 29 
el registre de personal  30 
al servei de l'ajuntament de T (nom de municipi) 31 
atès que: durant aque(s)t temps  32 
s'ha incorporat nou personal i d'altra banda s'han produït canvis  33 
en la situació canvis en la situació administrativa 34 
d'algunes de les persones al servei de l'ajuntament  35 
que pels seus efectes administratius  36 



s'han hagut de reflexar a la respectiva fitxa del registre de personal 37 
per tal que aque(s)t document es pugui considerar correctament elaborat 38 
vistes les fitxes individuals agrupades anualment del registre del personal que consten a 39 
l'expedient 40 
es proposa que el ple de l'ajuntament acordi 41 
actualitzar 42 
el registre del personal al servei de l'ajuntament de T 43 
amb efectes del dia trenta de desembre  44 
de mil nou-cents noranta-cinc 45 
segons les fitxes i redacció que consta a l'expedient 46 
i determinar que l'alcalde  47 
doni compliment al present acord 48 
A: xxX(19)Xxx senyor secretari 49 
pot tornar a llegir el dictamen de la comissió  50 
si us plau 51 
S: (5) un moment 52 
un moment que em baixen l'expedient 53 
que el té[i] el R a dalt 54 
baixa l'expedient 55 
de la taula del R 56 
(41) em sembla que està fent còpies per no sé qui  57 
que faltava 58 
i s'ha quedat-- 59 
(67) va 60 
si voleu donaré lectura a la proposta d'acord 61 
de la comissió: 62 
(:) de governació hisenda i promoció econòmica 63 
(8) no:: 64 
(::) sí sí 65 
(9) la proposta d'acord  66 
de la comissió de governació hisenda i copromoció econòmica 67 
del dia vint de maig  68 
de mil nou-cents noranta-sis 69 
acordada 70 
o proposada per sis vots  71 
a favor dels representants del grup municipal PS (nom de partit polític) 72 
i set abstencions  73 
dels representants del grups municipals de C (nom de partit polític) 74 
P (nom de partit polític) 75 
i d'E (nom de partit polític) 76 
diu el següent 77 
vist l'expedient tramitat 78 
i de conformitat amb els informes i documentació que consten en l’expedient 79 
vistos els articles cent quaranta-tres i següents de la llei d'hisendes locals  80 
trenta-nou barra vuitanta-vuit de vint-i-vuit de desembre 81 
cent dotze i concordants de la llei 82 
set vuitanta-cinc de dos d'abril  83 
i d'altres d'aplicació 84 



l'ajuntament en ple acorda 85 
primer 86 
aprovar inicialment l'expedient del pressupost general per a l'exercici de mil nou-cents 87 
noranta-cinc 88 
A: noranta-sis 89 
S: de mil nou-cents noranta-sis 90 
compost pel de l'ajuntament il  91 
i el del patronat muncipal d'esports 92 
i resta de documentació  93 
tal com consta a l'expedient 94 
el seu resum 95 
llistat de consolidació 96 
és el següent 97 
ingressos 98 
quatre-cents cinquanta-nou milions  99 
quatre-centes vuitanta-nou mil 100 
pessetes 101 
del pressupost general  102 
de l'ajuntament 103 
tretze milions set-centes vint-i-cinc mil pessetes 104 
del patro-  105 
del pressupost del patronat municipal d'esports 106 
set milions quatre-centes mil pessetes 107 
de transferències internes  108 
i fa un total consolidat  109 
de quatre-cents seixanta-cinc milions 110 
vuit-centes catorze mil pessetes 111 
el pressupost de despeses  112 
importa quatre-centes cinquanta-nou mil quatre-centes vuitanta-nou mil  113 
pessetes 114 
tretze milions set-centes vint-i-cinc mil 115 
les corresponents al patronat d'esports 116 
i set milions quatre-centes  117 
les transferències internes  118 
amb un total 119 
de quatre-cents seixanta-cinc milions 120 
vuit-centes catorze mil pessetes 121 
segon  122 
sotmetre a informació pública pel termini de vint dies hàbils 123 
l'expedient tramitat  124 
previ anunci al butlletí oficial de la província 125 
i el tauler d'edictes 126 
i si no es presenten al·legacions 127 
l'expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 128 
prendre cap altre acord 129 
tercer 130 
determinar que aquesta aprovació suposa la determinació de la plantilla orgànica i del 131 
catàleg o relació de llocs de treball de l'ajuntament de T 132 



expedient setanta-sis barra noranta-sis 133 
cent seixanta-set barra noranta-dos 134 
i el de la determinació de les retribucions del personal municipal 135 
expedient cent tis barra cent-tres barra noranta-sis  136 
e[a]n les especificacions i característiques 137 
que figuren a cada expedient 138 
be 139 
acceptació de les subvencions que hi figuren incloses 140 
i ce 141 
aprovació de les operacions de crèdit 142 
previstes a l'expedient 143 
quart 144 
determinar que l'alcalde 145 
disposi de xx per a l'efectivitat d'ague(s)t acord 146 
A: molt bé 147 
llegit el dictamen de la comissió 148 
la memòria de l'alcaldia  149 
que sostenta aguestos pressupostos 150 
i que: els porta a consideració del ple 151 
diu el següent 152 
a 153 
té[i] caràcter general  154 
el pressupost que es presenta 155 
perquè tingui vigència durant l'any 156 
durant l'exercici mil nou-cents noranta-sis 157 
és un pressupost elaborat i basat en dades molt reals  158 
degut a l'avançat en què es troba l'exercici 159 
i al fet que el pressupost de l'any noranta-cinc 160 
es va redactar durant el mes de desembre de l'any passat 161 
de forma 162 
que s'han pogut ajustar les previsions de les despeses a les necessitats reals 163 
el pressupost que es presenta per la seva aprovació 164 
és consis- 165 
és conscient 166 
de la necessitat d'extremar el rigor a l'hora de fixar les despeses 167 
manteniment 168 
mantenint  169 
o reduint totes aquelles que no siguin estrictament necessàries 170 
per tal que les finances municipals 171 
participi del clima d'austeritat  172 
que impera en la resta d'administracions públiques 173 
austeritat d'una banda  174 
que és imperio- d'imperiosa necessitat 175 
que es dugui a terme 176 
perquè no cal oblidar que una part important dels recursos municipals  177 
la integren 178 
la participació municipal 179 
en els ingressos de l'e[a]stat 180 



i de la generalitat 181 
els quals no han aprovat tampoc el pressupost 182 
per al present exercici 183 
com és  184 
evident i notori 185 
i per tant la seva aportació queda[ε] en el millor dels casos 186 
amb el mateix import que l'any anterior 187 
tanmateix l'austeritat que ha inspirat ague(s)t pressupost 188 
s'ha concentrat en les despeses ordinàries 189 
com s'esmentarà  190 
al tractar  191 
ague(s)t tema  192 
en aguesta memòria 193 
sense efectuar 194 
sense afectar 195 
perdó 196 
a les inversions municipals 197 
ja que s'ha fet un esforç  198 
per mantenir la capacitat inversora 199 
en el benentés que la inversió  200 
suposarà una millora  201 
en les condicions de vida dels ciutadans de T 202 
i una millora en la prestació dels serveis 203 
amb una dispinució 204 
amb una disminució 205 
del seu cost 206 
els pressupostos dels exercicis anterior 207 
anteriors 208 
es feia palès 209 
el seu caràcter restrictiu 210 
atès l'increment de les necessitats ordinàries municipals 211 
ague(s)t fet s'ha anat incrementant 212 
per això es fa necessari 213 
que a banda d'extremar el rigor pressupostari  214 
delimitar al màxim les despeses 215 
cal adequar a la realitat dels costos existents 216 
les taxes dels diferents serveis municipals 217 
i adequar la pressió fiscal 218 
dels diferents impostos municipals 219 
a les necessitats dels recursos de l'herari públic 220 
ague(s)t e[a]sforç ha tingut com a resultat que les despeses ordinàries del pressupost 221 
consolidat de l'any noranta-sis 222 
importin dos-cents seixanta-un milions de pessetes 223 
mentre  224 
que en l'any anterior 225 
importaven dos-cents 226 
seixanta-nou milions de pessetes 227 
cal valorar globalment aguesta reducció de despeses i nonalitzar 228 



i no analitzar  229 
cada capítol de despeses per separat  230 
perquè com s'esmentàrà en cada cas 231 
tam(b)é s'ha efectuat 232 
una adaptació dels diferents conceptes pressupostaris 233 
per adaptar-los millor 234 
a les seves especificitats 235 
per tal de fer efectiu ague(s)t rigor pressupostari 236 
l'austeritat que es pretén que inspiri la gestió municipal en matèria d'hisenda 237 
però per tal d'evitar  238 
que això repercuteixi  239 
en la qualitat  240 
o quantitat dels serveis que presta l'ajuntament 241 
simultàniament amb la vigència d'ague(s)t pressupost 242 
es proposen 243 
com a novedat 244 
a més a més les següents 245 
mesures d'actuació 246 
la comissió de governació  247 
hisenda i promoció econòmica 248 
efectuarà un seguiment periòdic d'execució dels pressupostos  249 
i proposarà les mesures que estimi op- adients 250 
per corretgir les desviacions  251 
que es detectin 252 
(::) en el seu cas 253 
segona 254 
la distribució de les diferents partides de subvencions 255 
es farà mitjançant convocatòria pública 256 
tercera 257 
la major part dels sumi- 258 
dels subministraments i contractacions de importància  259 
hauran d'adjudicar-se mitjançant licitació 260 
quarta 261 
per tal d'evaluar les despeses reals que es concentren en els diferents àmbits d'actuació 262 
ague(s)t any es crearan diferents centres de cost  263 
que permetran 264 
decidir 265 
amb major informació sobre la forma de funcionament d'alguns serveis 266 
i així s'han creat els següents centres de cost 267 
sens perjudici que durant la execució 268 
del pressupost 269 
se'n puguin crear altres 270 
un per cadascun dels vehicles del parc de maquinària municipal 271 
un  272 
de les actuacions de manteniment de les instal·lacions elèctriques 273 
un  274 
per les actuacions referents al subministrament d'aigua i clavegueram 275 
un 276 



que diferenciï les actuacions en matèria de camins vies públiques de T 277 
i vies públiques d'altres nuclis de població 278 
un  279 
que diferenciï les diferents 280 
despeses d'oficina 281 
subscripcions 282 
telèfons 283 
correus 284 
manteniments de fotocopiadores i d'altres 285 
i un últim 286 
i per últim 287 
cal tenir present 288 
que queda[ε] clar  289 
decidir la destinació que es farà de l'immoble  290 
situat 291 
a la unitat d'actuació en sòl urbà de la F (nom de carrer)  292 
en tràmit d'alineació 293 
quan es va redactar això 294 
el tràmit estava  295 
amb aguell moment 296 
en:: això 297 
en tràmit 298 
en aguestos moments sabem que 299 
la tramitació ha portat 300 
que el concurs quedés desert 301 
no obstant això 302 
segurament es traurà no- novament a concurs 303 
los baixos de l'edifici de protecció oficial 304 
el cinquanta dels:  305 
per cent dels quals té que revertir en l'ajuntament 306 
i els imports 307 
corresponents al ròssec pendent de destinació de l'alienació de finques municipals de l'any 308 
noranta-dos 309 
i de la unitat d'actuació número u 310 
del P (nom de carrer) 311 
cinquena 312 
s'han creat noves funcions 313 
diferenciant les activitats de cultura 314 
de les d'esports 315 
identificant les corresponents  316 
a serveis funeraris 317 
(:) i sisena 318 
caldrà realitzar 319 
un estudi 320 
d'increment de recursos  321 
mitjançant una major aprofitament 322 
del patrimoni municipal 323 
tant urbà com a rústic 324 



una valorització dels recursos cinegètics 325 
agrícols i forestals 326 
una adaptació del cost real de les taxes que han de cobrir el cost dels serveis que es 327 
financien 328 
així com 329 
els diferents impostos municipals 330 
en aque(s)t sentit 331 
l'ajuntament ja ha constituït 332 
una agrupació de defensa forestal  333 
i està estudiant  334 
la creació d'un vedat intensiu de caça 335 
s'ha posat en marxa la regularització  336 
de la utilització dels béns municipals 337 
i s'estan actualitzant els lloguers de les finques municipals 338 
i s'ha sol·licitat  339 
l'ajut 340 
i obtingut 341 
ja podem afirmar que s'ha obtingut 342 
de l'inem 343 
per contractar una persona que estudiï 344 
les possibilitats de separar la prestació dels serveis funeraris 345 
i els serveis d'aigua i clavegueram  346 
de l'organització general municipal 347 
per intentar 348 
l'autofinançament de les mateixes 349 
(::) s'han de planificar les inversions municipals 350 
tal com s'ha fet e[a]nguany 351 
atenent les prioritats establertes i acomodant-les als diferents programes de subvenció 352 
tant de l'estat  353 
la generalitat  354 
o la diputació  355 
cal establir les prioritats municipals en els diferents àmbits d'actuació 356 
de forma que tinguin el seu reflex pressupostari 357 
i que les que no haiguin tingut cabuda al pressupost 358 
demorin la seva execució 359 
fins que s'executin les que estan previstes  360 
o puguin habilitar-se els crèdits addicionals 361 
en aque(s)t sentit  362 
aquest [a’kest] any no s'han pogut preveure's al pressupost p(e)rò caldrà tenir-ho present 363 
per la modificació 364 
d'aque(s)t pressupost o la concreció dels d'exercicis posteriors  365 
les següents actuacions 366 
urbanització dels carrers M (nom de carrer) i T (nom de carrer) 367 
urbanització de la Tj (nom de carrer) 368 
urbanització del barri del R (nom de carrer) 369 
pavimentació del casc antic 370 
millora de l'e[a]nllumenament de l'àrea de l'estació 371 
urbanitzar 372 



les unitats d'actuació 373 
en sòl urbà del P (nom de carrer) 374 
millora dels serveis funeraris 375 
millora de les dotacions de la brigada municipal 376 
construcció de biblioteca i d'arxiu comarcal  377 
soterrament de l'estació transformadora 378 
del jutjat 379 
millora de la xarxa informàtica de l'ajuntament 380 
millora de les instal·lacions elèctriques municipals 381 
de conformitat amb les actes de comprovació de l'eca 382 
i substitució de la bàscula municipal 383 
alguna d'aguestes actuacions  384 
e[a]stan en procés de redacció  385 
del seu projecte 386 
unes a(l)tres estan pendents de  387 
obtenció 388 
o confirmar  389 
la obtenció de: subvencions d'altres organitzacions com ara  390 
la generalitat de catalunya a través de la direcció general d'arquitectura i habitatge  391 
o altres 392 
a banda 393 
de tot el que s'ha e[a]smentat en cada apartat a continuació s'analitzaran les peculiaritats 394 
més rellevants dels capítols  395 
del pressupost 396 
personal 397 
i altres dels temes relacionats amb crèdits aplicables al capítol u 398 
el pressupost inclou els crèdits suficients per al pagament del personal adscrit actualment 399 
als llocs de treball de la plantilla 400 
de conformitat amb les previsions existents per a l'exercici 401 
i les adaptacions que tenen el seu reflex als expedients de la plantilla orgànica municipal 402 
i del catàleg o relació de llocs de treball  403 
que es tramiten simultàniament 404 
cal esmentar que amb les adeptacions 405 
amb les adaptacions contingudes 406 
als expedients esmentats coincidirà la realitat de les persones contractades 407 
amb les previsions de la plantilla 408 
i el catàleg 409 
cal esmentar 410 
per la seva importància i per l'estalvi que significarà  411 
quant a la redacció de projectes municipals  412 
que es preveu un increment de dedicació de l'arquitecte municipal 413 
i la seva contractació per a tota la jornada 414 
amb la previsió de- 415 
de que dins  416 
de les seves retribucions 417 
que seran les mateixes  418 
que rep en l'actualitat 419 
adaptades a la nova dedicació 420 



s'inclogui la redacció de tota mena de projectes i direccions d'obra 421 
i que si la seva redacció no és possible dins l'horari normal 422 
el cost dels projectes s'estimarà en funció del temps destinat  423 
i no als honoraris col·legials 424 
cal esmentar que això suposa també una reducció de partida 425 
de la partida cent vint-i-u  426 
vint-i-dos mil sis-cents 427 
on s'aplicava aquesta despesa anterior 428 
cal esmentar que no es preveu cap més increment 429 
de retribucions 430 
que el corresponent al tres coma cinc per cent  431 
que resulta de l'aplicació del re(i)al decret 432 
dotze noranta-cinc 433 
de vint-i-vuit de desembre  434 
de pròrroga de la llei de pressupostos de l'e[a]stat de mil nou-cents noranta-cinc 435 
del mil nou-cents noranta-sis 436 
i de les mesures e[a]stablertes 437 
a la resolució de la secretaria d'estat d'hisenda de vint-i-nou de desembre de mil nou-cents 438 
noranta-cinc 439 
but:lletí oficial de l'estat de tres de gener 440 
i el corresponent a les places de nova creació 441 
o modificació previstes a la plantilla orgànica 442 
i al catàleg 443 
també s'inclouen els crèdits per fer front a la cotització aticional 444 
addicional  445 
del vuit per cent de les despeses de seguretat social corresponents 446 
a la integració dels funcionaris d'administració local 447 
al sistema de previsió de la seguretat social que el mateix re(i)al decret 448 
dotze barra noranta-cinc imposa 449 
es preveu un crèdit de cinc milions 450 
la distribució del qual caldrà acordar posteriorment a l'aprovació del pressupost  451 
per establir les assignacions 452 
als càrrecs electes  453 
amb dedicació especial 454 
i les dels grups municipals representats a l'ajuntament 455 
no es contemplen els crèdits de retribució de càrrec 456 
alcalde 457 
en règim de dedicació exclusiva 458 
així mateix s'han previst els crèdits necessaris 459 
per la contractació del personal eventual previst 460 
per a l'exercici 461 
i el corresponent a aguells serveis que l'ajuntament presta personal no vinculat 462 
permanentment 463 
em remeto al contingut de la memòria 464 
que encapçala l'expedient d'aprovació de la plantilla orgànica de l'ajuntament  465 
i del catàleg  466 
o relació de llocs de treball 467 
per a concretar amb més amplitud ague(s)t extrems 468 



c 469 
despeses corrents  470 
i de servei 471 
i altres aplicables al crèdit 472 
a crèdits del capítol dos 473 
es preveuen crèdits suficients per al manteniment ordinari dels diferents serveis 474 
municipals d'acord amb les dades d'evolució d'exercicis anteriors 475 
amb les reducions que prudentment s'han estimat que podien produir-se 476 
cal esmentar que figuren en el capítol dos i en el capítol quatre 477 
els crèdits necessaris per fer front a les despeses generades per la comissió de festes  478 
i per la regidoria de cultura tal com ja es va fer ap- 479 
a partir de l'expedient de modificació del pressupost 480 
del noranta-dos 481 
i de les corresponents a l'aportació 482 
al servei social de base que presta el consell comarcal 483 
i el consorci 484 
per la normalització lingüística 485 
la qual cosa 486 
implicarà 487 
una reducció de la despesa del capítol quatre 488 
tam(b)é figura al capítol dos 489 
l'aportació municipal a l'organisme autònom local de recaptació de la diputació provincial 490 
de L (nom de lloc) 491 
a banda del que s'ha e[a]smentat en l'apartat a 492 
d'aque(s)ta memòria també s'han  493 
separat els crèdits corresponents a manteniment de vies públiques urbanes i interurbanes 494 
dels de manteniment de parcs i jardins 495 
i tam(b)é s'han separat 496 
els crèdits corresponents a les despeses de la policia local 497 
incloent-hi les de senyalització viària  498 
en la seva funció 499 
per aque(s)t exercici 500 
la partida corresponent a honoraris reflecteix 501 
el corresponent a projectes tècnics encarregats en l'actualitat 502 
a partir d'ara aquesta despesa serà innecessària 503 
si els projectes tècnics  504 
els realitza l'arquitecte municital 505 
tal com s'ha esmentat en l'apartat be anterior 506 
de 507 
transferències corrents i altres aplicables a crèdits del capítol quatre 508 
(:) en el pressupost queden detallades les transferències que l'ajuntament realitza a les 509 
diferents entitats que presten serveis de competència municipal 510 
i així es preveuen els següents crèdits 511 
set milions quatre-centes mil pessetes 512 
al patronat municipal d'esports  513 
incrementant la seva aportació en nou-centes mil 514 
quatre milions de pessetes en concepte d'aportació municipal 515 
a l'entitat local menor de V (nom de lloc) 516 



la mateixa aportació que l'any noranta-cinc 517 
a part i com a crèdit ampliable  518 
es preveu la transferència dels impost que es recaptin en concepte de impostos de 519 
construcció al terme de V 520 
un milió tres-centes mil en concepte de previsió de subvenció que a les llars 521 
d'infant  522 
del municipi 523 
amb la previsió d'estendre 524 
d'estendre-la  525 
a totes les existents i legalitzades 526 
i ampliant-la pel mateix import la subvenció que rebi l'ajuntament per ague(s)t concepte 527 
quatre mi:: eh:: 528 
quatre-centes trenta-una mil vuit-centes pessetes en concepte 529 
de l'aportació a la creu roja espanyola 530 
s'incrementa el percentatge 531 
de l'ipc 532 
cent vuitanta-cinc mil pessetes 533 
en concepte de previsió a les atencions benèfiques 534 
i assistencials 535 
i cinc milions vuit-centes mil pessetes 536 
en conceptes de previsions de subvenció a les diferents entitats 537 
i persones físiques que col·laboren amb la prestació de competències municipals 538 
i la comissió organitzadora de la fira de primavera 539 
ague(s)ts crèdits s'assignen 540 
per un import de s-- 541 
tres milions cent cinquanta mil pessetes a la funció cultura i esports 542 
dos milions tres-centes mil pessetes a la fira de primavera 543 
i tres-centes setanta:  544 
mil pessetes  545 
a conservacions  546 
d’inversions 547 
(:) dins del 548 
milió vuit-centes cinquanta mil pessetes 549 
de la funció cultura està prevista la suficient 550 
per la col·laboració de l'ajuntament a les festes majors dels diferents nuclis de població del 551 
municipi 552 
que llevat circumstàncies que ho aconsellin 553 
i:: que apreciaria l'alcalde o la comissió de govern 554 
en resoldre les peticions són les següents 555 
P (nom de lloc) Pa (nom de lloc) i S (nom de lloc) cinquanta mil pessetes any 556 
resta de nuclis del municipi 557 
quinze mil pessetes any 558 
també apareix un crèdit ampliable 559 
per l'otorgament de subvencions 560 
a les empreses que s'instal·lin al polígon industrial 561 
que es finançarà amb càrrec als ingressos que en conceptes d’impostos de construccions per 562 
a obres al polígon 563 
es recapti  564 



(7) cinquè 565 
operacions de capital 566 
crèdits dels capítol sis set vuit i nou 567 
a l'annex d'inversions es descriu suficientment l'abast 568 
de les que es preveu dur a terme i el seu finançament 569 
cal esmentar però que aguestes inversions que depenen de subvencions o operacions de 570 
crèdit encara no otorgades o concertades en ferm 571 
no podran executar-se 572 
en quant a la part de fons no propis fins aquell moment 573 
així mateix 574 
el supòsit que es prevegi finançar inversions amb contribucions especials 575 
caldrà tramitar conjuntament l'expedient de imposició i aplicació de les mateixes 576 
conjuntament amb el de la contractació de les obres 577 
ha d'e[a]ntendre's que la disponibilitat pressupostària únicament 578 
és en ferm  579 
quant els imports derivats dels recursos municipals propis 580 
de que 581 
de forma  582 
que per esgotar la resta de crèdit 583 
caldrà que l'ingrés efectuat es realitzi 584 
subvenció o pressió de crèdit 585 
aportació contribucions especials 586 
etcètera 587 
l'avaluació de costos 588 
de les obres incloses s'ha efectuat en base als projectes tècnics  589 
i informes valorats existents 590 
a l'annex d'inversions i a l'apartat corresponent a l'expedient que es descriuen 591 
les característiques de les operacions de crèdit 592 
que es pretén cons- 593 
concretar durant el present exercici 594 
ingressos 595 
quant al càlcul dels ingressos 596 
que procedeix de la 597 
de compaginar les dades d'execució d'exercicis anteriors amb l'aplicació de la llei trenta-598 
nou barra vuitanta vuit 599 
esmentada 600 
i al rendiment dels recursos propis a part de les previsions ordinàries de la resta de 601 
transferències corrents 602 
com s’ha esmentat a l'apartat a 603 
enguany 604 
no hi ha modificació de les ordenances vigents l'any anterior  605 
les previsions d'ingressos s'han efectuat de conformitat amb els padrons aprovats i les 606 
liquidacions efectuades fins ara 607 
especialment cal fer esment als següents ingressos algun dels quals  608 
s'han de referenciat  609 
en e[a]n tractar les despeses 610 
a la partida 611 
set-cents seixanta-vuit 612 



es preveu l'aportació de l'entitat municipal descentralitzada 613 
de V (nom de lloc)  614 
per compensar l'amortització de l'avenç  615 
reintegrable concertat per l'ajuntament 616 
i per la millora de l'enllumenat públic 617 
es preveuen  618 
els crèdits derivats de la subvenció de F (nom d'empresa) i E (nom d'empresa)  619 
al preu públic 620 
per l'ocupació del sòl i subsòl de la via pública 621 
a l'igual que T (nom d'empresa) 622 
així com 623 
l'import addicional reconegut pels ajuntaments per l'ordre de 624 
deu de l'onze del noranta-cinc referent a les aturades 625 
de les centrals hidroelèctriques i el seu reflex 626 
en les quotes de l'iae 627 
figuren les previsions corresponents a les subvencions concedides en ferm en aque(s)t 628 
moment per la generalitat de catalunya l'estat o- 629 
o les administracions locals  630 
el detall 631 
de les quals figura en l'apartat a ague(s)t expedient 632 
e[a]nguany 633 
figuren de forma separada els crèdits corresponents a l'impost de construcció de l'antic 634 
terme de V (nom de lloc) 635 
que després es transfereix a l'entitat local menor 636 
i al polígon industrial que  637 
habilita 638 
un crèdit  639 
per a concedir subvencions a les e[a]mpreses s'instal·lin 640 
la mateixa la operació es realitza amb la previsió de concessió de terrenys per la 641 
construcció de panteons i nitxos al terme de V (nom de lloc) 642 
ge 643 
plantilla orgànica i relació de llocs de treball 644 
junt amb ague(s)t expedient es tramita de forma separada però conjunta 645 
el referent a la plantilla orgànica  646 
al qual  647 
em remeto per a quansevol extrem 648 
relacionat 649 
en conseqüència 650 
sotmetríem  651 
(::) a l'aprovació del ple 652 
eh:: l'acord següent 653 
que s'ha referenciat amb anterioritat 654 
i per a resumir dir que el pressupost tant d'ingressos com de despeses consolidat 655 
incloent-hi el de l'ajuntament i el del patronat municipal de:: d'esports 656 
(:) fa un capítol d'ingressos igual que de despeses de quatre-cents seixanta cinc milions 657 
vuit-centes catorze pessetes 658 
i:: com a:: qüestió a destacar 659 
perquè normalment  660 



s'acostuma a fer així 661 
el capítol  662 
d'inversions que contempla el mateix 663 
que hem dit que era un dels capítols que intentà(v)em no reduir 664 
citar  665 
que en (a)gue(s)t pressupost inclou un pressu- 666 
o:: un apartat 667 
específic d'inversions 668 
que és de dos-cents quatre milions zero noranta dos mil pessetes sis-centes vuitanta-sis 669 
i: que fa referència 670 
a una sèrie d'obres 671 
com són les següents  672 
arranjaments de camins  673 
lligats amb la cinquena fase del:: pla de camins del consell comarcal 674 
(:) d'un pressupost d'un milió cent trenta-nou mil pessetes 675 
de fons propis se n'hi aporten cinc-centes trenta-nou mil cent trenta-set 676 
i subvenció de la diputació sis-centes mil 677 
arranjament de camins 678 
del mateix projecte fa- 679 
fase sisena 680 
amb un pressupost d'un milió quatre-centes trenta-quatre mil cent setanta-vuit pessetes 681 
amb fons propis vuit-centes trenta-quatre mil cent setanta-vuit 682 
i una eh:: aportació de la diputació  683 
de sis-centes mil pessetes 684 
electrificació Ts (nom de lloc) 685 
un projecte  686 
que ve cofinançat per la unió: europea  687 
i pel: pla d'electrificació rural de catalunya 688 
i: amb el suport de la companyia F (nom d'empresa) 689 
i que serà objecte d'un altre punt del ple d'avui 690 
amb un pressupost de vint-i-un milions tres-centes qua[ko]ranta-tres mil nou-centes setze 691 
pessetes 692 
la qual la subvenció de la generalitat 693 
és de nou milions quatre-centes noranta-tres nou-centes setze 694 
i la subvenció de la comunitat europea d'onze milions vuit-centes cinquanta mil pessetes 695 
consultori mèdic de S (nom de lloc) 696 
eh: amb un pressupost de tres milions de pessetes subvencionat al cent per cent per la 697 
generalitat 698 
ampliació del cementiri municipal amb un pressupost de qua[ko]ranta-vuit milions 699 
quatre-centes seixanta-una: mil cinc-centes trenta-nou pessetes 700 
de fons propis n'hi aportarem setze milions tres-centes seixanta-una mil cinc-centes  701 
trenta-nou pessetes 702 
i subvenció amb càrrec al puosc de: del departament de governació de la generalitat trenta-703 
un milions cinc-centes mil pessetes 704 
més una aportació de la diputació de sis-centes mil pessetes 705 
construcció de grup de nínxols al: cementiri de T (nom de lloc) 706 
per un import total de vint-i-quatre milions tres-centes seixanta-una mil sis-centes trenta 707 
pessetes 708 



dels quals inicialment l'ajuntament n'aporta vint-i-tres mil set-centes seixanta-una mil sis-709 
centes trenta pessetes i la diputació sis-centes mil 710 
se'n:: preveu obtindre 711 
per les ventes ulteriors 712 
quinze milions  713 
de pessetes 714 
arranjament de nitxos del grup vell 715 
amb un pressupost de dos milions de pessetes 716 
de fons propis un milió quatre-centes 717 
i un ajut de la diputació de sis-centes mil 718 
s'ospera s'e[a]spera obtindre a posteriori 719 
un: unes vendes per valor de tres milions cent mil  720 
cinc-centes mil pessetes 721 
pavimentació i claveguera de P (nom de lloc) 722 
cinc milions cinc-centes mil pessetes 723 
subvenció de la generalitat 724 
del:: apartat dintre del pla específic de nuclis agregats 725 
el cent per cent de l'obra 726 
restauració de la basílica  727 
dos milions de pessetes 728 
contrets amb uns subvenció de l'institut d'estudis ilerdencs de la diputació de lleida 729 
construcció de vestidors del camp de futbol 730 
catorze milions set-centes cinquanta mil sis-centes qua[ko]ranta-quatre pessetes 731 
fons propis set milions nou-centes mil: 732 
nou-centes sis mil 733 
sis-centes qua[ko]ranta-quatre 734 
i pendent de: concretar subvenció amb la generalitat de sis milions dos-centes cinquanta 735 
mil pessetes 736 
més una aportació de la diputació  737 
de sis-centes mil pessetes 738 
(:) adquisició maquinària 739 
deu milions de pessetes al cent per cent amb: 740 
amb fons propis de l'ajuntament 741 
arranjament dels camins de C-To E-Po Te-Po Ba Sa-Ca Ca-Es Pu-Te-Sa Sa-G 742 
Ca-Gu Ca-Sg (noms de nuclis agregats) 743 
eh: amb un import global de noranta milions de pessetes 744 
i eh: una partida o[aw]berta per si: 745 
el departament de benestar social  746 
doncs així ho considera oportú  747 
de la supressió de barreres arquitectòniques de mil pessetes 748 
i ague(s)t seria el resum 749 
i la meua intervenció 750 
(5) intervencions d'altres grups 751 
(4) començaríem pel P si t'és igual 752 
M: (3) (L2) nosotros no podemos aprovar este 753 
presupuesto (140) (L2) 754 
C: (14) el grup de C també votarem que no 755 
no podem acceptar el pressupost per vàries raons 756 



primera  757 
no es pot posa un pressupost  758 
amb dos crèdits 759 
un de onze milions 760 
i un altre de trenta-vuit milions  761 
per cobrir els gastos  762 
pràcticament ordinaris de l'ajuntament 763 
l'any passat 764 
es va actuar de la mateixa manera 765 
i si continua aixíns l'any que ve 766 
serà igual 767 
lo qual ja farà que sigui una pràctica habitual 768 
(:) en el en la reunió de l'àrea econòmica 769 
eh:: l'alcalde 770 
eh: va parlar d'un reducció del crèdit del quinze per cent 771 
que a la lectura de pressupost 772 
no es contempla[ε] 773 
sí que es redueix alguna partida 774 
però  775 
a l'hora de la veritat  776 
està sotmesa a l'existència de circumstàncies 777 
i no es fa res per solucionar-la 778 
(::) la car(re)ga financiera cada vegada serà més forta 779 
perquè ague(s)t pressupost- 780 
perquè sigui més forta 781 
perquè ague(s)t pressupost es pugui aprovar 782 
creiem  783 
que s'hauria d'estalviar qua[ko]ranta-nou milions de pessetes 784 
a les nostres campanyes electorals 785 
tots els partits proclamàvem  786 
l’austeritat com a principi de la nostra conducta 787 
l'ajuntament de T actual la compleix/ 788 
(::) nosaltres creiem que sincerament que no 789 
(5) i de cèntims 790 
de cèntims hi ha els que es poden recaudar 791 
i ga- i gastar-ne més 792 
sinó és per una causa molt justificada 793 
no pot ser  794 
(:) es pot estalviar 795 
per exemple 796 
es pot  797 
comprar amb les circumstàncies ac- actuals 798 
un- una història d'espanya 799 
que a import total no sabem 800 
perquè no s'ha notificat mai 801 
io crec nosa(l)tres creiem que no pot ser 802 
(:) la edició del butlletí 803 
que gràcies a déu ja s'ha supre- suprimit    804 



estalviem un milió i mig a dos milions de pessetes 805 
s'ha de mirar com se gasten els cinc milions de: 806 
càrrecs públics 807 
amb aguestes circumstàncies 808 
ens he[a]m d'apretar el cinturó 809 
les subvencions a les entitats i persones 810 
cinc milions vuit-centes vint mil pessetes 811 
s'ha de mirar com se distribueixen 812 
les despeses especials i personals 813 
qua[ko]ranta-dos millons cent trenta-cinc mil pessetes 814 
són correctes/ 815 
si ho són  816 
d'acord 817 
però potser es pot aprofitar millor el rendiment 818 
(:) la brigada municipal 819 
referent a les obres 820 
és rentable/ 821 
no ho sabem 822 
lo carrer soldevila falten cinc adoquins 823 
i esperem que algú que és algú es faci mal 824 
per arreglar-ho [are'glaw] 825 
(4) s'apli- s'apliquen correctament les subvencions/ 826 
hem de buscar una societat me- que participi més  827 
pel bé de tots  828 
i no se- i no serà tan cara 829 
(:) s'ha de mirar tots els conceptes 830 
lo que sí que està clar  831 
és que la primera obligació com a corporació municipal 832 
és administrar bé 833 
els béns del poble 834 
(4) aboguem a la consciència de cada regidor 835 
l'any mil nou-cents noranta-cinc vam gastar quaranta milions de més 836 
aguest [a’γest] any cinquanta 837 
i el que ve 838 
quants/ 839 
nosatres votem e[a]n contra 840 
i els demés partits 841 
han de recordar 842 
que van prometre 843 
dins de la campanya electoral 844 
una una posició austera 845 
d’acord amb les circumstàncies 846 
i no sé si la complim 847 
(:) per aguestos motius nosa(l)tres votarem que no 848 
A: Er té la paraula 849 
Ar: bé 850 
com: 851 
com diu l'alcalde en la seva memòria 852 



diu que s'ha d'extremar el rigor a l'hora de fixar les despeses 853 
i que les finances municipals doncs han de: 854 
participar d'ague(s)t clima d'austeritat que impera a les a(l)tres administracions 855 
per cert 856 
moltes de les coses que s'han dit 857 
no s'ha fet del tot 858 
també és cert 859 
que en despeses ordinàries s'ha reduït amb vuit amb vuit milions 860 
la intenció que s'explica a la memòria de crear centres de cost  861 
per controlar el gasto  862 
és si més no una bona intenció 863 
durant ague(s)t any s'ha de ve(u)re 864 
en el cas que s'aprovi el pressupost 865 
si: es fa ague(s)t control 866 
i si s'aplica 867 
natres estarem aquí per fer-ho ['few] 868 
(:) per una altra banda 869 
si us he[a]u donat compte 870 
amb aguestos moments e[a]stem sis a sis 871 
hi ha la mala costum amb ague(s)t ajuntament 872 
de provocar sempre aquesta divisió 873 
i que al nostre grup li toqui 874 
discernir cap a un costat o cap a un a(l)tre 875 
això indica 876 
penso 877 
una manca de: 878 
de ganes d'entendre's perquè és clar si sempre estem sis a sis 879 
això indica que uns o altres no tenen ganes d'entendre'ns  880 
no/ 881 
(:) centrant-mos en el pressupost 882 
amb el que correspon a les meues àrees d'esports i promoció econòmica 883 
tot i la recessió amb el pressupost  884 
en l'àrea d'esports 885 
la subvenció 886 
al patronat ha augmentat 887 
amb nou-centes mil pessetes 888 
amb el tema turístic 889 
no són cinc-centes setanta-cinc mil 890 
són tres milions 891 
és la partida set cinc u 892 
i suma tres milions 893 
evidentment fa falta molt més 894 
eh:: a partir d'ague(s)t pla de desenvolupament 895 
del municipi 896 
que s'ha fet 897 
intentarem treure programes 898 
a partir dels quals  899 
puguem crear  900 



doncs des de  901 
uhm mapes de rutes  902 
fins a  903 
bueno una sèrie de documents que puguem treure d'aque(s)t d'aque(s)t projecte 904 
i:: el compromís va per (a)quí 905 
(::) d'altra banda 906 
(:) últimament 907 
com deia C 908 
s'ha suprimit el butlletí 909 
cosa amb la qual estic totalment amb desacord 910 
i espero que properament això s'arregli 911 
i el que sí és cert és que amb ague(s)t ajuntament encara que no ho sembli hi ha 912 
una manca absoluta de comunicació 913 
hi ha molts problemes  914 
interns 915 
tenim un regidor de governació 916 
fins fa poc 917 
que ha dimitit 918 
(:) i te[i]nim sis regidors socialistes amb àrea de govern 919 
un regidor d'esquerra amb àrea de govern 920 
un regidor del P amb àrea de govern i les coses no van com han d'anar 921 
això  922 
ho vui  923 
i a més demano al secretari que consti amb acta 924 
que el regidor d'Er  925 
demana[ε] 926 
que la situació actual a l'ajuntament no és la que 927 
la que ha de ser 928 
d'altra banda 929 
ara te[i]nim la possibilitat de votar sí 930 
o tinc la possibilitat de votar sí amb ague(s)t pressupost 931 
o de votar no amb ague(s)t pressupost 932 
pels que no ho saben 933 
votar no amb ague(s)t pressupost 934 
aquí no hi ha eleccions anticipades 935 
votar no:: amb un pressupost possiblement 936 
ve a dir canvi de govern 937 
replantejament de qui mana 938 
replantejament de moltes coses 939 
i evidentment amb el primer any de mandat 940 
tot  941 
i que potser podria ser 942 
la mesura adequada 943 
perquè no se'ns acusi 944 
de massa esbojarrats 945 
o de massa  946 
o de pretendre anar massa ràpid 947 
donarem el suport amb aque(s)t 948 



pressupost 949 
tot 950 
i que 951 
uhm voldria que no servís de precedent 952 
perquè si la situació continua com 953 
continua com va fins ara 954 
això no serà pas 955 
la tònica habitual 956 
(:) i:: en el nostre cas serà vot positiu 957 
un vot positiu que vui que sigui crític 958 
amb la situació que té l'ajuntament amb ague(s)t moment 959 
M: (7) (L2) el senyor Ar dice (45) 960 
Ar: xxX(5)Xxx una sèrie de coses 961 
si no es fan 962 
significa finalment 963 
xxX(4)Xxx 964 
M: (L2) sabes por favor cuanto se gasta en la fiesta 965 
en fiestas de T 966 
quanto 967 
veintiún millones 968 
son nueve de pressupuesto 969 
mas doce más o menos que se retornan 970 
veintiún millones 971 
veintiún millón nos gastamos 972 
si yo si yo si yo recaudo dos pesetas i gasto diecisiete (L2) 973 
A: (L2) esta discusión es estéril (L2) 974 
R: (L2) claro que es estéril 975 
como todas 976 
como todas las discusiones 977 
V (nom de l'alcalde) (L2) 978 
A: (L2) pero estos millones se recaudan 979 
se recaudan 980 
o no 981 
se recaudan (L2) 982 
M: (L2) se recaudan doce millones (L2) 983 
(7 segons més des dicussió en castellà) 984 
A: escoltat tot el que han volgut dir dels grups 985 
se sotmet a votació el pressupost de l'any noranta-sis 986 
la plantilla orgànica i el catàleg de llocs de treball 987 
juntament amb les retribucions del personal de l'ajuntament de tot l'any noranta-sis vots a 988 
favor 989 
(4) vots amb contra 990 
(2) queda aprovat 991 
punt cinquè 992 
compte de recaptació executiva del noranta-cinc 993 
(6) senyor secretari pot donar lectura al dictamen de la comissió 994 
S: la proposta de la comissió també de governació hisenda i promoció econòmica del dia 995 
vint de maig 996 



aprovada per unanimitat dels tretze membres presents és 997 
vist el compte de recaptació executiva de l'exercici de mil nou-cents noranta-cinc 998 
rendit pel servei de cooperació en la recaptació executiva de la diputació provincial 999 
atès que han quedat degudament justificades les partides del deure i l'haver 1000 
atès però que l'ajuntament considera que cal fer un esforç per millorar la gestió recaptatòria 1001 
en via executiva i també procedir a depurar els autos pendents de cobrament donant de 1002 
baixa aquells crèdits que són incobrables 1003 
previs els tràmits adients ja que això repercutirà de manera indubitada en la millora del 1004 
resultat de gestió recaptatòria en període voluntari 1005 
i farà que aque(s)ts comptes reflecteixin la realitat efectiva del valors pendents de 1006 
cobrament en via executiva 1007 
en conseqüència es proposa  1008 
aprovar íntegrament el compte de recaptació executiva de l'exercici de mil nou-cents 1009 
noranta-cinc amb la redacció que consta a l'expedient 1010 
el resum del qual és el següent 1011 
valors rebuts 1012 
total del deure 1013 
nou milions set-cents seixanta-un milions 1014 
set-cents seixanta-una mil set-centes setanta-quatre pessetes 1015 
pendent de d'in- de:: 1016 
de l'exercici 1017 
ingressat 1018 
vuit-cents setanta mil 1019 
sis-centes s(e)ixanta pessetes 1020 
dates 1021 
vuitanta-sis mil tres-centes vuitanta-una 1022 
i l'haver 1023 
nou-centes cinquana-cinc mil qua[ko]ranta-una 1024 
el total que queda per- pendent de cobro per l'exercici d’enguany és de vuit milions vuit-1025 
centes quatre mil set-centes trenta-tres 1026 
A: (::) compte de recaptació tributària de l'any mil nou-cents noranta-cinc 1027 
s'aprova 1028 
S: (10) també 1029 
amb el mateix quòrum de la mateixa sessió 1030 
es va fer la proposta d'acord següent 1031 
vist el coste el compte de recaptació voluntària de l'exercici noranta-cinc 1032 
atès que 1033 
el vigent reglament de recaptació 1034 
aprovat pel re(i)al decret mil 1035 
mil sis-cents vuitanta quatre barra noranta de vint de desembre 1036 
ni la instrucció de comptabilitat per a l'administració local aprovada per l'ordre 1037 
de disset de juliol de mil nou-cents noranta regula la  1038 
la rendició d'aque(s)t compte 1039 
però que hem considerat convenient continuar tramitant-lo 1040 
perquè permet un millor coneixement per part de la corporació de la gestió recaptatòria que 1041 
efectuen directament els serveis de tresoreria  1042 
el ple es proposa que acordi el següent 1043 
primer 1044 



aprovar íntegrament el compte de recaptació voluntària de l'exercici de mil nou-cents 1045 
noranta-cinc  1046 
en la redacció que consta en l'expedient el resum del qual és el següent 1047 
noranta-set milions  1048 
de deute 1049 
ingressos de l'exercici 1050 
vuitanta-tres milions 1051 
dates dos milions set-centes cinquanta a quatre 1052 
total haver 1053 
vuitanta-sis milions 1054 
pendent 1055 
per l'exercici següent 1056 
nou milions vuit-centes una mil 1057 
que són crèdits que encara a trenta-u de desembre estaven en període de cobrança 1058 
i passa a executiva 1059 
un milió dos-centes vuitanta-set mil pessetes 1060 
A: aprovat el dictamen de la comissió 1061 
punt setè 1062 
(::) proposta d’aprofitament d'extracció de pedra en el paratge de T 1063 
el dictamen de la comissió 1064 
S: també la mateixa comissió i pel mateix quòrum 1065 
es va acordar el següent 1066 
es va proposar el següent perdó 1067 
atès que de conformitat amb el ple del dia dotze de desembre de mil nou-cents noranta-cinc  1068 
es va convocar concurs per a l'adjudicació de l'aprofitament referenciat 1069 
i simultàniament es van sotmetre a informació pública 1070 
els plecs de condicions que regeixen la licitació 1071 
atès que durant aque(s)t termini el senyor Fa  1072 
ha presentat un escrit 1073 
en el que després d'adjuntar els documents en què fonamenta els seus drets 1074 
i formular les al·legacions que estima adients sol·licita que 1075 
a 1076 
s'anul.li el concurs convocar per existir un dret miner al seu favor conegut com  1077 
cd La número quatre mil cent setanta-tres 1078 
i se li adjudiquin a ell els drets per a l'aprofitament de la finca objecte licitació 1079 
per haver-ho acordat així el vuitanta per cent dels veïns 1080 
be  1081 
que s'incoguï expedient per a depurar les responsabilitats que es puguin derivar de les 1082 
actuacions de SL en relació 1083 
a una possible extracció d'àrids il·legal a la parcel·la número trenta-cinc del polígon trenta-1084 
sis del cadastre de rústica 1085 
atès que examinades les al·legacions presentades resulta que  1086 
a 1087 
no consta que el senyor Fa tingui reconegut cap dret miner al seu favor 1088 
de l'examen de la documentació aportada resulta que ha formulat la sol·licitud per a 1089 
l'admissió a tràmit per a una concessió directa d'explotació per a un recurs de la secció ce 1090 
registrada amb el número quatre mil cent setanta-tres 1091 
i que s'ha iniciat la tramitació de la concessió directa esmentada 1092 



be 1093 
de conformitat amb el que preveuen els articles setanta-vuit i vuitanta-quatre del reglament 1094 
del patrimoni dels ens locals 1095 
correspon al ple de l'ajuntament 1096 
regular l'aprofitament dels béns comunals 1097 
i cedir el seu aprofitament  1098 
i no als veïns  1099 
llevat que l'aprofitament es faci en règim d'explotació comuna o col·lectiva 1100 
la improcedència del qual ha quedat acreditada a l'expedient 1101 
ce 1102 
no consta 1103 
a l'ajuntament que l'empresa construccions SL tingui cap llicència o autorització municipal 1104 
per a l'aprofitament de la parcel·la cadastral número trenta-cinc 1105 
del polígon trenta-sis de rústica 1106 
ni per a l'exercici de cap activitat extractiva en la mateixa 1107 
tanmateix aquesta al·legació no afecta al plec de condicions 1108 
ni a la licitació objecte d'aque(s)t expedient 1109 
atès que en conseqüència procedeix rebutjar la petició  1110 
a 1111 
i acceptar 1112 
la be de les esmentades més amunt 1113 
atès que de conformitat amb el que preveu l'article cent vint-i-dos dos del re(i)al decret llei  1114 
set-cents vuitanta-u barra vuitanta-sis pel que s'aprova la refosa de la legislació local vigent 1115 
quan es presenten al·legacions als plecs de condicions en el supòsit que s'hagi convocat 1116 
simultàniament la licitació 1117 
cal suspendre aquesta fins que s'aprovin definitivament els plecs de condicions 1118 
en conseqüència i de conformitat amb 1119 
amb aquesta proposta  1120 
es proposa que el ple acordi 1121 
primer  1122 
aprovar definitivament els plecs de condicions que regeixen l'adjudicació de l'aprofitament 1123 
de la finca comunal Ls 1124 
amb la redacció inicialment acordada 1125 
desestimar les al·legacions formulades per Fa per les motivacions que figuren a la part 1126 
dispositiva d'aque(s)t acord 1127 
i suspendre la licitació convocada pel ple 1128 
del dia dotze del dotze del noranta-cinc 1129 
segon convocar de nou concurs públic per a l'adjudicació d'ague(s)t aprofitament 1130 
i ratificar la resta de l'acord del ple del dia dotze del dotze del noranta-cinc 1131 
tercer 1132 
incoar expedient per a depurar les responsabilitats que es puguin derivar de les actuacions 1133 
de construccions SL en relació amb una possible extracció d'àrids il·legal a la parcel·la 1134 
número trenta-cinc del polígon trenta-sis del cadastre de rústica 1135 
nomenant instructor al regidor Eu i secretari aquí ho és de l'ajuntament S 1136 
quart  1137 
notificar aquest acord a qui en resulti interessat i realitzar els tràmits adients per a la seva 1138 
efectivitat 1139 
J: (15) a ve(u)re 1140 



el grup de C canviarà el vot de la:: 1141 
de la comissió aguesta informativa 1142 
perquè he[a]m recollit un seguit d’informació i tenim un dictamen jurídic 1143 
i llavons e[a]ns sembla que eh:: 1144 
(:) no sabem si estem actuant realment: 1145 
amb la suficienta responsabilitat 1146 
allavons jo 1147 
doncs 1148 
m'agradaria: llegir 1149 
informar una mica el ple 1150 
de: una sèrie de: 1151 
de papers 1152 
recollits de de diferents 1153 
expedients de l'ajuntament 1154 
i potser informar els regidors de sapiguer de què estem parlant 1155 
perquè eh:: 1156 
potser és una mica més 1157 
no sé 1158 
de més quantia o de més importància de la que realment tots creiem eh 1159 
A: la reunió de la comissió es va celebrar fa una setmana 1160 
J: sí 1161 
A: i no es va preguntar pel dictamen 1162 
J: no 1163 
A: el:: resultat de la comissió va ser per unanimitat 1164 
J: ah ah 1165 
A: i a la vista no el dictamen que hi posa aquí 1166 
sinó d'un dictamen de secretaria 1167 
crec que si hem de començar valorant dictàmens 1168 
lo primer que hem de fer és tindre una miqueta 1169 
de poca confiança  1170 
amb els tècnics de la casa 1171 
J: sí sí i tant 1172 
A: amb la documentació que en aquell moment obrava xx          1173 
J: i porta data del trenta de novembre de noranta-dos 1174 
A: [jo no sé quina data porta p(e)rò] 1175 
J: [bueno és igual 1176 
jo 1177 
com que és la meua responsabilitat com a regidor  1178 
i:: a més 1179 
i a més 1180 
com a com a grup 1181 
i ademés com a grup 1182 
doncs io: 1183 
a ve(u)re si em deixa parlar si (u)s plau] 1184 
eh 1185 
a ve(u)re 1186 
A: l’alcalde li està dient si la informació que ens està aportant és novedosa/ 1187 
J: no és novedosa 1188 



no és novedosa 1189 
no 1190 
jo vui fer justificar 1191 
justificar el vot del meu grup 1192 
entèn  1193 
a ve(u)re 1194 
jo llegiré clar: 1195 
en primer lloc 1196 
per posa'n-se [po'zanze] en antecedents 1197 
eh 1198 
llegi- 1199 
això no hi era en l'expedient que se'ns va donar 1200 
això que tinc jo 1201 
aque(s)ts documents que tinc 1202 
no hi era en l'escrit que se'ns va donar 1203 
això ague(s)ts documents que tinc als dits 1204 
ha sortit posteriorment fa quatre dies  1205 
i i és un e[a]ncàrrec de l'ajuntament  1206 
això és un informe geològic 1207 
assessorament sobre els recursos litològics d’una finca propietat de l'excel·lentíssim 1208 
ajuntament de T (nom de lloc) 1209 
Pa (nom de lloc) 1210 
L (nom de lloc) 1211 
fet per dos geòlegs 1212 
al trenta de novembre del noranta-dos 1213 
a la introducció 1214 
i només llegiré certs pàrrafs 1215 
perquè ens posem en antecedents posa 1216 
per encàrrec del et- 1217 
de l'excel·lentíssim ajuntament de T 1218 
es presenta en ague(s)t 1219 
informe un assessorament 1220 
sobre les re- 1221 
les reserves litològiques 1222 
i potencial econòmic d'una finca situada 1223 
dins el seu terme 1224 
on es preveu cedir-la 1225 
per l'extracció de pedra natural per construcció 1226 
estem parlant del trenta de novembre del noranta-dos 1227 
eh 1228 
la pàgina cinc 1229 
(:) descripció de la finca 1230 
propietari 1231 
ajuntament de T 1232 
terme municipal 1233 
Es (nom de lloc) 1234 
agregat al terme de T 1235 
referència de cadastre tal 1236 



superfície tal 1237 
la pàgina dotze 1238 
(5) podem llegir 1239 
(:) l'empresa autoritzada precisa del permís dels propietaris de les finques afectades dins del 1240 
perímetre d'explotació 1241 
en el cas de no haver-hi 1242 
un acord amb 1243 
ambdues parts 1244 
es pot arribar 1245 
a l'expropiació forçosa 1246 
ague(s)t supost és pràcticament impossible en l'activitat de la secció a 1247 
la pàgina tretze 1248 
aspectes mediambientals 1249 
la finca objecte de l'informe 1250 
se situa en un bosc de roures 1251 
dins un paratge 1252 
amb una gran riquesa natural 1253 
i de gran bellesa paisatgística 1254 
la zona es troba poc habitada i amb unes deficients vies de comunicació 1255 
que li faciliten una 1256 
virginitat natural 1257 
per altra banda 1258 
les activitats extractives 1259 
a cel o[aw]bert 1260 
comporten el desbròs 1261 
i destrucció de la vegetació 1262 
la pèrdua de sòl vegetal 1263 
la producció de sorolls  1264 
i pols 1265 
el tràfic i moviment de maquinària pesada 1266 
i  1267 
sobretot 1268 
un gran impacte visual  1269 
del fronts d'explotació 1270 
i de les acumulacions de material de rebuig 1271 
ague(s)ts efectes degraden formalment 1272 
fortament  1273 
tot l'indret i causen uns impactes sobre el medi natural  1274 
que poden classificar-se 1275 
com a severs i o crítics 1276 
per tot això creiem necessari 1277 
l'elaboració d'un projecte de restauració 1278 
amb la inclusió de les mesures correctores adients 1279 
perquè l'activitat causi la menor afecció sobre el medi 1280 
hi ha un estudi econòmic 1281 
dels recursos d'aguesta finca 1282 
diu amidament 1283 
superfície total 1284 



de la parcel·la 1285 
de les parcel·les qua[ko]ranta-tres i qua[ko]ranta-quatre 1286 
que después amb el cadastre es canvien 1287 
no 1288 
tres coma quatre hectàrees 1289 
i això vol dir 1290 
seixanta-quatre  1291 
mil 1292 
seixanta quatre mil dos-cents cinquanta metros cúbics 1293 
les dades econòmiques 1294 
hi posa[ε] 1295 
preu de venda aproximat 1296 
de la pedra que es treu 1297 
perquè això és una 1298 
és una explotació de pedra 1299 
a cel o[aw]bert 1300 
amb una finca comunal 1301 
estem parlant sempre d'una finca comunal 1302 
propietat de l'ajuntament de T 1303 
preu de venta aproximat 1304 
entre set mil i vuit mil pessetes metro cúbic 1305 
marge comercial sobre el preu de venda 1306 
trenta per cent 1307 
despeses d'explotació 1308 
un setanta per cent 1309 
és a dir 1310 
(:) hi ha una finca que té pedra fins a set metres de fondària 1311 
i llavors calcula que sobre aguestes 1312 
tres coma quatre hectàrees 1313 
si extraiem tota la pedra 1314 
fent les multiplicacions 1315 
eh 1316 
extraient tota la pedra des de  1317 
des de la superfície fins a set metres de fondària 1318 
ague(s)t projecte valora aguesta finca en quant a l'extracció de pedra 1319 
entre cent trenta-cinc millons i cent cinquanta-quatre millons de pessetes 1320 
naturalment cal pensar 1321 
que la pedra que s'extreu de la superfície 1322 
és bastant més rentable que la pedra que s'extraurà a set metros de profunditat 1323 
és a dir 1324 
la rentabilitat anirà disminuint a mida que es vaigui traient pedra 1325 
p(e)rò aquí ho engloba tot 1326 
és a dir que  1327 
ague(s)t preu aproximat d'entre set mil i vuit mil pessetes 1328 
metro cúbic 1329 
(:) serà de la pedra mitja 1330 
és a dir a tres metros i mig de de fondària 1331 
no/ 1332 



doncs bé 1333 
eh  1334 
si mirem 1335 
els costos 1336 
(::) de traure la pedra  1337 
que ague(s)t que ague(s)t mateix expedient posa 1338 
diu 1339 
despeses directes 1340 
personal transport reparació i amortització de la maquinària 1341 
olis i carburants 1342 
restauració i altres 1343 
despeses indirectes 1344 
taxes  1345 
lloguers de propietaris projectes i estudis de prospecció 1346 
amb aguesta finca i li demostraré 1347 
ho demostraré amb papers 1348 
i: i faré 1349 
un un una llarga explicació 1350 
doncs s'ha e[a]stat extraient pedra 1351 
per part d'una persona 1352 
i s'ha e[a]stat extraient pedra  1353 
sense uhm 1354 
pagar ni restauració 1355 
ni taxes 1356 
ni lloguer de propietaris 1357 
ni projectes 1358 
ni estudis de prospecció 1359 
i ademés ague(s)t projecte té la barra 1360 
de que el trenta de novembre del noranta-dos  1361 
acaba dient 1362 
dades econòmiques 1363 
ja les he dit no 1364 
asterisc 1365 
en el cas de l'explotació del senyor SL 1366 
el percentatge de les despeses pot ser inferior 1367 
donat el caràcter poc legal de l'explotació 1368 
veiam 1369 
o s'està embarassat o no s'està embarassat 1370 
mig embarassat és impossible 1371 
allavons o és legal o és il·legal 1372 
però això del poc legal de l'explotació no és possible 1373 
allavons a l'any noranta-dos 1374 
i això jo no ho havia vist 1375 
no ho havia vist 1376 
l'ajuntament de T sap 1377 
que té una finca comunal 1378 
sap on està  1379 
situada 1380 



sap  1381 
lo que val  1382 
ja ho hai dit entre cent trenta-cinc i cent cinquanta-quatre milions 1383 
avui dia s'han apujat 1384 
sap que algú hi està interessat 1385 
doncs aquí hi consta no/ 1386 
ho tornaré a llegir 1387 
en el cas de l'explotació del senyor SL 1388 
el percentatge de les despeses pot ser inferior 1389 
donat el caràcter poc legal de l'explotació 1390 
(::) i jo he pronunciat la meua explicació i ho tinc tot documentat 1391 
eh 1392 
el dia setze de desembre del noranta-tres 1393 
el senyor Fa 1394 
jo no volia dir noms 1395 
p(e)rò ja que surten noms també els diré 1396 
el dia setze de desembre del noranta-tres 1397 
el senyor Fa  1398 
demana amb instància a l'ajuntament de T 1399 
el extraure pedra 1400 
el tres de febrer del noranta-quatre 1401 
dos mesos després 1402 
el senyor SL 1403 
demana 1404 
també  1405 
traure pedra 1406 
el nou de febrer del noranta-quatre 1407 
l'ajuntament 1408 
contesta ambdòs dient 1409 
els tràmits que han de fer 1410 
i el catorze d'abril del noranta-quatre 1411 
la comissió d'urbanisme obres i serveis 1412 
eh 1413 
diu 1414 
la comissió s'assabenta de l'extracció d'àrids  1415 
sol·licitada 1416 
la comissió s'assabenta que l'extracció d'àrids sol·licitada 1417 
es pretén dur a terme a través de titularitat municipal 1418 
e[a]stem al al noranta-quatre 1419 
l'abril del noranta-quatre 1420 
fa dos anys eh 1421 
municipal 1422 
en conseqüència considera més adient que sigui l'aju- l'ajuntament 1423 
qui tramiti l'autorització i legalització de l'extracció 1424 
i qui posteriorment adjudiqui la seva gestió 1425 
molt bé 1426 
al juny 1427 
el quinze de juny del noranta-quatre 1428 



e[a]s passa un:: 1429 
un pressupost 1430 
de lo que valdria[ε] concepte 1431 
topografia  1432 
dos-centes cinquanta-mil pessetes 1433 
projecte d'explotació 1434 
dos-centes cinquanta-mil pessetes 1435 
projecte de restauració 1436 
quatre-centes mil 1437 
altres despeses 1438 
cinquanta mil 1439 
total pressupostat 1440 
nou-centes cinquanta mil 1441 
és a dir se'ls hi passa un pressupost a am- a ambdòs 1442 
persones interessades 1443 
Fa i SL 1444 
per per puguer explotar la finca qui els hi farà els tràmits 1445 
curiosament  1446 
(:) vaja jo vec aquí un mateix nom i correspon al dels geòlegs que ja hai lle[i]git al principi 1447 
el no de JP correspon 1448 
no 1449 
deu ser la mateixa empresa 1450 
(:) deu ser la mateixa empresa 1451 
per lo que es veu  1452 
el senyor SL  1453 
fa la fulla de comanda  1454 
i diu que: 1455 
(:) el sol·licitant es compromet a dos punts 1456 
sats- satisfer la quantitat nou-centes cinquanta mil pessetes  1457 
per la legalització de l'explotació de pedra ornamental 1458 
segona 1459 
avançar la quantitat de nou-centes cinquanta mil pessetes 1460 
en concepte de provisió de fons a la realització de l'aix- de l'aixecament topogràfic 1461 
tercer 1462 
pagament de la resta  1463 
set-ce- set-centes mil pessetes 1464 
es farà efectiu  1465 
al presentar la documentació l'interessat 1466 
va firmar el JE 1467 
que és xx 1468 
hi posa aquí 1469 
(:) i el senyor SL 1470 
que és el peticionari 1471 
(::) el deu de novembre del noranta-quatre 1472 
el deu de novembre del noranta-quatre 1473 
i aquí hi ha el contracte de lloguer 1474 
el que allavons és senyor pedani 1475 
l'alcalde pedani 1476 



nomenat 1477 
recordo 1478 
allavons no però ara nomenat pel senyor alcalde a dit 1479 
és a dir 1480 
abans els pedanis es nomenaven 1481 
eh:: votant-los la gent del poble 1482 
avui 1483 
i natros ho vam protestar al ple  1484 
quan es va fer 1485 
el senyor alcalde els va nomenar com els seus delegats 1486 
el senyor pedani  1487 
lloga 1488 
la finca colindant  1489 
amb aguesta finca comunal 1490 
la finca colindant  1491 
amb aguesta finca comunal 1492 
la lloga al senyor SL 1493 
és a dir el pedani sap de la finca 1494 
sap de la finca perquè 1495 
la finca del costat és seua 1496 
(:) la que està cu- al costat és seua la finca 1497 
(::) i el set de gener del noranta-cinc 1498 
el senyor Fa amb vista de que veu que allí s'està extraient pedra 1499 
s'està extraient pedra 1500 
comunica a l'ajuntament de T de forma normal 1501 
i consta aquí amb un  1502 
escrit que hi ha 1503 
(:) que ja se'ls farà ell els tràmits 1504 
perquè li estan donant llargues 1505 
i no li surten els papers i ja s'ho farà ell 1506 
el vint-i-quatre de gener 1507 
i aquí a l'expedient del senyor SL hi consta[ε] 1508 
consta[ε] un programa de restauració 1509 
cantera S Ta T Pa 1510 
Es i Pi 1511 
ja hi tornem a ser amb el Pi que és el mateix d'abans  1512 
no 1513 
i ademés hi posa 1514 
vint-i-quatre de gener del noranta-cinc però vaja 1515 
el vint-i-quatre de gener del noranta-cinc 1516 
està afitgit 1517 
perquè no és vint-i-quatre de gener del noranta-cinc 1518 
és vint-i-sis de setembre del noranta-quatre 1519 
està afitgit 1520 
està tatxat 1521 
i si (a)nem al final de la 1522 
de (a)quí 1523 
doncs efectivament la firma 1524 



correspon 1525 
al vint-i 1526 
al vint-i-sis de setembre del noranta-quatre 1527 
tam(b)é està tatxat 1528 
és a dir 1529 
hi ha un projecte de restauració 1530 
no hi vec cap firma 1531 
hi ha un p(r)ojecte de:: 1532 
de què més 1533 
hi ha un p(r)ojecte d'explotació 1534 
que al 1535 
que al projecte d'explotació 1536 
a la caràtula hi posa 1537 
gener del noranta-cinc 1538 
si (a)nem al final 1539 
(4) si (a)nem al final 1540 
novembre del noranta-quatre 1541 
no corresponen les dates 1542 
(:) el deu de març del noranta-cinc 1543 
el deu de març del noranta-cinc 1544 
això tot està tret dels expedients de l'ajuntament eh 1545 
el deu de març del noranta-cinc 1546 
i la gran sorpresa 1547 
és que el pedani 1548 
de Ta 1549 
compra la finca 1550 
colindant 1551 
però com pot ser que compri la finca colindant si la lloga 1552 
el deu de novembre 1553 
i el deu de març la compra 1554 
o sigui què va llogar 1555 
una finca que no era seua 1556 
resulta que la finca era de la seua dona 1557 
sí 1558 
però allò 1559 
ei 1560 
no la pot llogar ell 1561 
o 1562 
per què la compra 1563 
fixa't si és quan[kan]titat d'enre- 1564 
no tot això es quan[ka]ntitat d'enr- 1565 
sí 1566 
sí  1567 
si és que a més aquí hi ha  1568 
l'acta notarial que també està a l'expedient 1569 
i és una cosa molt e[a]stranya 1570 
no 1571 
tot plegat 1572 



comença a ser molt e[a]strany 1573 
molt molt molt 1574 
(:) el senyor Fa 1575 
el cinc d'abril 1576 
comença els t(r)àmits a la generalitat 1577 
hi ha un plec de papers 1578 
eh 1579 
generalitat de catalunya 1580 
generalitat de catalunya  1581 
departament d'indústria i energia secció de mines 1582 
avinguda del S número x L 1583 
en fi no cal llegir-los [llegils] perquè n'hi ha un montó 1584 
i ell segueix fent tota la mena de tràmits que té que fer 1585 
el vint-i-dos de maig 1586 
el senyor:: 1587 
SL oferta arreglar carrers i edificis públics a canvi de la concessió de la 1588 
de la mina 1589 
el dia vint-i tres de maig 1590 
l'undemà 1591 
quan s'ha rebut això a l'ajuntament perquè aguesta  1592 
aguesta petició de de arreglar carrers 1593 
ho fa a l'ajuntament 1594 
l'undemà 1595 
l'ajuntament fa una circular a tots els veïns de Ta 1596 
perquè li:: cedeixin els drets d'aguesta mina 1597 
i ho llegiré 1598 
(9) va dirigit amb una senyora 1599 
però és un paper no 1600 
l'ajuntament de T està tramitant l'autorització d'una extracció d'àrids en un terreny comunal  1601 
situat al paratge de La i referenciat al cadastre de rústica amb els números de polígon 1602 
trenta-sis parcel·la trenta-set 1603 
pertanyent al nucli de Ta 1604 
a favor de SL 1605 
a favor de SL 1606 
atès que els beneficiaris de l'explotació dels terrenys esmenats són les persones que re- 1607 
que resideixen al nucli de Ta 1608 
l'interessat en l'extracció de pedra 1609 
SL 1610 
que actua en representació de l'empresa SL 1611 
s'ha compromés a realitzar un seguit d'obres de millora que efc- 1612 
que afectarà l'esmenat su- nucli 1613 
i al seu camí d'accés des del Po a canvi d'una concessió per extreure pedra de deu anys 1614 
s'adjunta còpia d'ague(s)t escrit 1615 
en fi els veïns  1616 
tots els veïns 1617 
(:) contesten el sigüent 1618 
(6) (L2) los abajo firmantes (40) (L2) 1619 
i aquí  1620 



pràcticament s'acaba l'expedient del senyor SL 1621 
el dos de febrer del noranta-sis 1622 
el senyor Fa 1623 
entra una instància 1624 
aportant una sèrie de documents 1625 
(7) aportant una sèrie de documents 1626 
llicència per a autorització administrativa obertura d'una mina per recurs anomenada xx de 1627 
tipu(s) cel obert tal  1628 
aporta projecte d'explotació 1629 
projecte de restauració 1630 
instància sol·licituds presentades al departament d'indústria i departament de medi ambient 1631 
la inscripció de nova indústria al departament de mines i autorització dels veïns 1632 
l'autorització dels veïns tam(b)é aporta[ε] 1633 
dels caps dels veïns 1634 
només en falten dos de caps dels veïns 1635 
ell 1636 
que no se hi [sej] posa 1637 
i el pedani 1638 
(::) el quinze de febrer del noranta-sis 1639 
l'ajuntament de T 1640 
li contesta[ε] que subsani una sèrie de deficiències 1641 
no sé  1642 
sembla que el projecte estigui per triplicat 1643 
que el pla de l'emplaçament estigui sobre les parcel·les catastrals a fi d'assenyalar la 1644 
titularitat de les finques afectades 1645 
ja ho sabien 1646 
eh 1647 
(::) ehem  1648 
el catorze de març 1649 
doncs eh::: 1650 
l'ajuntament demana[ε] a indústria que paralitzi el tema 1651 
eh 1652 
tam(b)é ho llegirem 1653 
(6) ajuntament de T 1654 
excel·lentíssim senyor cap de serveis territorials del departament d'indústria i energia 1655 
assabentats que el senyor Fa 1656 
e[a]stà tramitant la una autorització per a l'obertura d'una mina els recursos de la secció x 1657 
anomenada Ta 1658 
us posem en coneixement del següent 1659 
el terreny afectat per l'estació és de quatre quadrícules mineres 1660 
amb ell li diu que presenti plàno(l)s per saber quina és 1661 
i la major part dels terrenys tenen la consideració de béns comunals i per la seva naturalesa 1662 
són im- imp(r)escriptibles inembargables e inil- inalienables  1663 
el règim d'aprofitament dels béns comunals 1664 
quan no pot ser 1665 
quan no pot ser autoritzat pels veïns de forma conjunta 1666 
cal sol·licitar informe al departament de governació 1667 
serà la persona que obtingui el permís municipal  1668 



per ocupar aquestes terres qui tramiti llicència corresponent 1669 
cal recordar que independentment de la llicència d'activitats i de la llicència de mines 1670 
cal obtenir la llicència urbanística 1671 
cal que ho consideri l'ajuntament de T com a part interessada 1672 
(::) el vint-i-sis de març 1673 
i em sembla que:: 1674 
potser ja:: és lo més greu 1675 
eh 1676 
el vint-i-sis de març 1677 
ia:: una mica cansat de tant papeleo 1678 
el senyor Fa 1679 
agafa[ε] al notari 1680 
a un geòleg  1681 
i a un fotògraf 1682 
i e[a]s presenta a la muntanya aguesta d'aquí 1683 
que és propietat comunal de l'ajuntament 1684 
llegiré l'act- llegiré l'e[a]scri(p)tura 1685 
notarial 1686 
(::) (L2) en T a veintiseis de marzo (text íntegrament llegit durant 254 segons) (L2) 1687 
això és una:: 1688 
és una acta notarial 1689 
això no és un grup d'amics que parlen 1690 
eh això és una cosa molt sèria 1691 
llavons 1692 
(:) amb aguesta acta notarial 1693 
de moment 1694 
amb data vint-i-nou de març 1695 
ja s'ha fet una denúncia  1696 
a la generalitat de catalunya  1697 
departament de indústria i energia serveis territorials de mines 1698 
en què::: 1699 
una denúncia per intrusió minera 1700 
(L2) en terrenos de la solicitud de concesión directa y explotación (L2) 1701 
o sigui 1702 
un una denúncia per in- per intrusió minera 1703 
el senyor  1704 
Fa 1705 
el::  1706 
Fa 1707 
el:: e[a]scrit amb què es va entrar a l'ajuntament  1708 
eh 1709 
uhmm 1710 
i:: em sembla que s'obvia lo més lo més important perquè aquí  1711 
jo crec que està en qüestió potser una mica 1712 
la honestitat de l'ajuntament de T 1713 
perquè 1714 
lo que no podem permetre de cap de les maneres l'ajuntament de T 1715 
és que una persona amb acta notarial 1716 



e[a]stigui dient que té unes: 1717 
uns permisos 1718 
i:: 1719 
i una altra persona entri un escrit com el que jo llegisso amb ague(s)t moment 1720 
i això d'aquí 1721 
doncs s'òbvia no  1722 
no no se'n fa ni cas 1723 
[sí que és v(e)ritat sí] 1724 
A: [continua/] 1725 
J: i tant que continua (L2) el que suscribe (L2) 1726 
no demana solsament que se li otorgui 1727 
amb ell 1728 
la mina 1729 
i que s'obri expedient 1730 
al senyor SL 1731 
com s'ha dit al dictamen de la comissió 1732 
és que diu algo més 1733 
i em sembla que és una miqueta greu eh 1734 
ell lo que demana és lo sigüent 1735 
(L2) solicito (16) (L2) 1736 
(::) i aquí és lo que no es posa 1737 
perquè això la comissió 1738 
ni se'ns va llegir  1739 
ague(s)t pàrraf 1740 
ni consta 1741 
i em sembla que és molt greu 1742 
io això una persona que entra un escrit a l'ajuntament dient això 1743 
(:) (L2) que se investigue la irregularidad (23) (L2) 1744 
io no sé si us en doneu compte però això és una cosa que acaba al jutjat 1745 
no sé si us en doneu compte però això és una cosa que acaba al jutjat 1746 
de fet eh: 1747 
el nostre gup 1748 
el nostre grup 1749 
doncs  1750 
io vai(g) e[a]star mirant: aguesta: 1751 
aguesta finca 1752 
i ia ho puc comunicar aquí que demà posarem una denúncia 1753 
al jutjat per:: 1754 
per delicte ecològic 1755 
per delicte ecològic 1756 
amb una propi- amb una finca propietat de l'ajuntament de T 1757 
perquè 1758 
pensem que amb aguesta finca que és comunal 1759 
hi ha hagut un intrusisme miner 1760 
un expol·li d'un bé comunal 1761 
una evasió d'impostos d'una persona que ha estat eh:: 1762 
treballant de forma il·legal 1763 
hi ha hagut una denúncia davant de l'ajuntament 1764 



i:: llavons amb lo únic que farem  1765 
serà obrir un expedient administratiu 1766 
amb una persona 1767 
i io em sembla que això  1768 
no n'hi ha prou 1769 
i és per això que nosaltres 1770 
io demanaríem que es paralitz[z]és la subhasta  1771 
eh 1772 
bueno 1773 
i clar 1774 
això 1775 
lo que no hai(g) dit és una cosa 1776 
lo que no hai(g) dit és una cosa 1777 
mentres tot això passava 1778 
hi havia una persona que treia pedra 1779 
perquè 1780 
vaja jo nosa(l)tres mos vam personar 1781 
ens vam personar a fer una vista 1782 
a fer una visita 1783 
a: a la finca 1784 
hi ha una trinxera de 1785 
no sé de quan és 1786 
de setanta metros de llargada per quatre metros de fondària 1787 
i allí s'ha expol·liat què s'ha expol·liat 1788 
torno al principi 1789 
dèiem que la pedra valia set mil a vuit mil pessetes metro cúbic 1790 
la pedra que de moment ja s'ha tret és la que és més barata de treure 1791 
i aguesta pedra s'està portant 1792 
cap a la Va (nom de lloc) i cap a la Vb (nom de lloc) 1793 
perquè és pedra ornamental 1794 
no és pedra quansevol 1795 
no és pedra quadrada és pedra plana ornamental 1796 
per façanes de xalets 1797 
aguesta pedra és caríssima 1798 
(::) allavons  1799 
clar 1800 
això és un bé comunal i:: és propietat de l'ajuntament de T 1801 
el pedani:: 1802 
doncs té una finca al costat 1803 
l'ajuntament de T ho sap 1804 
això està movent-se des del noranta-dos 1805 
ague(s)t expedient 1806 
del noranta-dos  1807 
se'ns dóna fa quatre dies 1808 
(:) io 1809 
no sé 1810 
jo em sembla que: 1811 
com lo suficientment greu com perquè mos ho pensem de tornar-ho [tor'naw] a donar amb 1812 



subhasta això eh 1813 
A: sí segurament lo que vostè pretén 1814 
i no ha acabat de dir 1815 
és que ho adjudiquem directament al senyor:: 1816 
Fa no/ 1817 
J: això ho ha dit vostè no/ 1818 
A: no 1819 
J: això 1820 
això ho diu vostè 1821 
consti amb acta que ho diu el senyor alcalde eh 1822 
A: a ve(u)re  1823 
si canvien el sentit del vot 1824 
quin és el vot 1825 
i què pretenen amb tot 1826 
J: doncs miri el vot és el sigüent [to irat] 1827 
natres en veure tota aguesta sèrie d'irregularitats xx a l'ajuntament 1828 
m'agradaria que això s'investigués 1829 
senzillament 1830 
A: a veure 1831 
anem a pams perquè aquí 1832 
això ha semblat una pel·lícula d'aguelles americanes de fiscals i a(d)vogats defensors  1833 
i em sembla que si hi ha irregularitats es depuraran 1834 
que per això s'ha creat una comissió 1835 
[però lo que no cal fer és és] 1836 
Eu: [s'ha creat una comissió però la pedra ja no hi és] 1837 
J: [sí sí xxx] 1838 
A: si és nostra la pagaran 1839 
i si anem al jutjat encara més 1840 
no diu que anem al jutjat demà 1841 
J: no no  1842 
jo dic que fa tota la pinta d'anar al jutjat això 1843 
A: molt bé 1844 
no no 1845 
tu has dit abans 1846 
que demà ficàveu una querella criminal per delicte ecològic i no sé què i no sé quantos 1847 
J: [a ve(u)re jo no he dit que fóti- que 1848 
una querella criminal 1849 
no no no liem la troca 1850 
he dit que posaríem una denúncia per delicte ecològic] 1851 
A: [bueno 1852 
pues se'n se'n diu d'ague(s)t estil bueno] 1853 
J: escolta serà vostè qui 1854 
jo no (e)n sé d'a(d)vogats  1855 
jo només di dic que nosa(l)tres posarem una denúncia per delicte ecològic 1856 
perquè allí 1857 
i si vol li tornaré a llegir 1858 
A: no no 1859 
si no cal 1860 



J: home 1861 
carai 1862 
escolta 1863 
A: a veure  1864 
començarem pel final que potser així ho farem més curt 1865 
jo no entraré amb donar tota aguesta sèrie de datos i més datos i tal que:: 1866 
que em sembla que està molt bé 1867 
perquè fa veure que sembla que està molt ben documentat 1868 
J: [no ho fai veure 1869 
he he 1870 
estic ben documentat home] 1871 
A: [i ja explicarem perquè 1872 
i ja explicarem perquè 1873 
també ho explicarem] 1874 
i ara faigui el favor de no interrompre 1875 
que em sembla que hem mantingut un escrupulós silenci 1876 
J: correcte 1877 
A: a la seva extensa 1878 
exhaustiva 1879 
i manipulada  1880 
intervenció uhm 1881 
efectivament 1882 
fa molt temps que en el paratge conegut per La em sembla que es diu 1883 
o la To segons alguns altres aspectes de l'antic terme de Ta 1884 
hi ha interès amb extraure pedra 1885 
com a altres llocs 1886 
i efectivament hi ha 1887 
en el llarg del temps 1888 
perquè al principi només era un interessat 1889 
hi ha dos persones 1890 
com a mínim 1891 
interessades 1892 
això és una propietat comunal 1893 
i l'ajuntament lo que té que vetllar és per tindre'n el màxim rendiment possible 1894 
quan això succeeix 1895 
i efectivament i és l'ajuntament 1896 
no ague(s)t document que diu que ha aparegut nou no 1897 
és un document que e[a]ncarrego io precisament 1898 
a l'any noranta-dos per sapiguer realment el valor que allò podria tindre 1899 
quan això passa 1900 
l'alcalde  1901 
que és qui encarrega ague(s)t tema 1902 
té coneixement que a la finca colindant 1903 
sigui de la dona o sigui d'ell 1904 
em sembla que això no fa a la qüestió  1905 
i em sembla que no és cap delicte que un llogui la finca de la dona 1906 
o sí/ 1907 
i si ho és  1908 



demostrint-ho 1909 
i en tot cas la finca particular 1910 
de la família Pi eh 1911 
la finca d'ague(s)t d'ague(s)t senyor 1912 
està siguent objecte 1913 
d'un contracte privat  1914 
i d'una extracció  1915 
de pedra 1916 
eh 1917 
i l'interfecte 1918 
un tal SL 1919 
s'interessa per la colindant 1920 
que sembla ser que és comunal 1921 
(:) a efectes de sapiguer del que estem parlant 1922 
i de puguer valorar si la oferta que en aquell moment 1923 
verbalment realitza d'arreglar determinats carrers i determinats serveis del nucli de Ta  1924 
és correcta 1925 
s'encarrega ague(s)t e[a]studi  1926 
a posteriori 1927 
i sense entrar en el detall de de les dades i contradades i més dades i més contradades 1928 
apareix un a(l)tre interessat 1929 
eh 1930 
un tal senyor Fa 1931 
molt bé 1932 
en un principi l'ajuntament 1933 
que no tenim experiència 1934 
perquè això sí que ho hem de reconèixer 1935 
en la història d'ague(s)t ajuntament s'havia fet una subhasta d'aprofitament de pedra/ 1936 
no se n'havia fet mai cap 1937 
per tant no teníem perquè tindre més experiència  1938 
que la que poguéssim consultar a altres llocs  1939 
entre ells indústria 1940 
en un primer moment e[a]s va pensar més oportú 1941 
fer l'aprofitament de forma directa i encarregar el projecte 1942 
com que això valia diners 1943 
i no teníem experiència 1944 
e[a]s va valorar la possibilitat 1945 
i així es va aprovar amb comissió i vostès tam(b)é ho van fer de 1946 
aprovar un plec de clàusules que inclogués 1947 
entre elles 1948 
que els que licitessin 1949 
aportessin aguesta documentació 1950 
documentació extensíssima  1951 
i complexa 1952 
perquè va des de mines  1953 
a indústria a urbanisme a mediambient 1954 
etcètera etcètera 1955 
(:) i això és el procés que hi ha 1956 



aguesta documentació  1957 
la presenta el senyor Fa 1958 
efectivament 1959 
en el procés  1960 
iniciat fa uns mesos 1961 
pel qual es dóna aprovació al plec de clàusules i a la vegada al procediment de subhasta 1962 
que van lligats 1963 
durant ague(s)t període 1964 
i és aquí quan e[a]s produeix la comissió 1965 
del dia passat 1966 
el senyor Fa al·lega 1967 
dos coses 1968 
dos coses al·lega 1969 
lo altre és susceptible d'opinió 1970 
una al·legació la fa amb el sentit  1971 
de que ell diu 1972 
literalment 1973 
que té el dret 1974 
d'extracció minera 1975 
otorgat pels serveis d'indústria 1976 
i ho diu així  1977 
el primer punt 1978 
diu jo tinc els drets 1979 
que me'ls ha donat indústria i per lo tant 1980 
això no cal que súrtigue a subhasta que ja ho tinc io 1981 
això ho diu amb ague(s)t informe 1982 
i después ens posa[ε] amb coneixement  1983 
i aporta[ε] una prova que sembla que és definitiva 1984 
però que no té més valor  1985 
que la demostració 1986 
o la manifestació d'un senyor davant d'un notari 1987 
que està molt bé una acta notarial 1988 
aporta una manifestació del tal SL 1989 
a davant de notari dient que té uns permissos municipals 1990 
que vostès en aquella mateixa comissió 1991 
i en l'expedient si l'han volgut veure 1992 
perquè els expedients no es donen 1993 
estan a lliure disposició dels regidors 1994 
i això ho saben vostès eh 1995 
no hi ha cap document que l'ajuntament haigue otorgat llicència ni permís ni concessió 1996 
al tal SL 1997 
no n'hi ha cap 1998 
no n'hi ha cap 1999 
i si s'ha fet sotamà 2000 
i si s'ha fet sotamà 2001 
potser que ho demostrin 2002 
eh 2003 
i si no ho hem fet sotamà i no ho sospiten 2004 



potser que no ho diguin 2005 
perquè vostè parla de l'orgull i l'honor de l'ajuntament 2006 
i els primers que l'e[a]stan intentant embolicar i embrutar 2007 
són vostès amb aguestes mitges veritats mitges mentides 2008 
continuo eh 2009 
[continuo] 2010 
C: [no no és v(e)ritat] 2011 
A: [continuo 2012 
continuo 2013 
continuo 2014 
no demanin la paraula que encara no hai(g) acabat] 2015 
és a dir 2016 
hi ha tres manifestacions en ague(s)t document 2017 
un que diu que té els drets 2018 
i que indústria 2019 
i per cert vull llegir  2020 
literalment 2021 
en resposta al vostre escrit amb número de registre de sortida X 2022 
adreçat als serveis territorials d'indústria de lleida 2023 
us informo el següent 2024 
no  2025 
ha  2026 
estat  2027 
otorgat  2028 
el dret 2029 
miner To número quatre mil cent setanta-tres 2030 
no ha estat otorgat 2031 
per lo tant de dret cap 2032 
fins que no se li otorgui 2033 
de dret cap 2034 
(:) si l'a(l)tre senyor  2035 
ha fet una extraccció il·legal  2036 
e[a]m penso que ens vam ficar tots d'acord 2037 
d'obrir un expedient 2038 
que no té caràcter administratiu 2039 
se'n diu així 2040 
i és un informe 2041 
o és una investigació  2042 
que a més a més vam creure oportú que presidigués un regidor del seu grup 2043 
el senyor Eu 2044 
val/ 2045 
si ague(s)t informe dictamina  2046 
previ peritació 2047 
previ lo que vulgui 2048 
el ponent 2049 
que és el senyor Eu 2050 
que aquí hi ha hagut una actuació 2051 
il·lícita 2052 



per part d'un tercer 2053 
e[a]s digui SL o e[a]s digui (L2) perico de los palotes (L2) 2054 
no es preocupi que no caldrà que hi vaigui el grup de C a ficar cap denúncia 2055 
ja ho farà l'ajuntament amb nom i representació del col·lectiu dels ciutadans 2056 
però mentres això no succeeixi 2057 
mentres això no succeeixi 2058 
procurin no dir més coses de les que hi ha escrites 2059 
el ball de números 2060 
el ball de dates 2061 
el ball de informes i contrainformes 2062 
no fan res més 2063 
que explicar una situació que és la següent i que resumeixo 2064 
un paratge 2065 
comunal 2066 
susceptible de ser aprofitat 2067 
e[a]s fa 2068 
més bé o més malament 2069 
i aquí sí que potser hem fallat  2070 
però no  2071 
per negligència sinó per inexperiència 2072 
perquè mai s'havia donat 2073 
en ague(s)t ajuntament 2074 
un aprofitament d'ague(s)t estil 2075 
es fa una licitació pública 2076 
i a mig fer 2077 
resulta que una de les parts 2078 
la que els hi aporta tota aguesta documentació 2079 
i sigui dit de pas 2080 
anava a la seva llista electoral 2081 
resulta 2082 
resulta 2083 
que  2084 
lo que fa és aportar un  2085 
document 2086 
e[a]n el qual s'atribueix  2087 
una autorització del departament de mines 2088 
que el departament de mines diu 2089 
que és mentida 2090 
i después  2091 
es dedica[ε] a fer informacions 2092 
que poden ser certes o no 2093 
però que  2094 
en tot cas no li impliquen ni a l'alcalde 2095 
ni a cap regidor d'aguesta casa 2096 
fins al moment 2097 
quan això es demostri ja en parlarem 2098 
o sinó faiguin el favor  2099 
de mesurar 2100 



el sentit de les insinuacions 2101 
llavòrens la proposta  2102 
que hi ha  2103 
és 2104 
a davant d'unes al·legacions presentades 2105 
a davant d'un informe contrari  2106 
de la secretaria de la casa perquè no ha lugar a aguestes al·legacions 2107 
perquè no hi ha tal dret miner 2108 
perquè no hi ha tal dret miner 2109 
és rebutjable 2110 
i tornar a convocar 2111 
concurs públic 2112 
que sembla que és una cosa neta 2113 
vint-i-set dies  2114 
perquè la gent que vulgui presentar-se [presen'tas] es presenti 2115 
a davant d'unes al·legacions que un dels dos ponents 2116 
presenta a la plica de condicions 2117 
i això és lo que hi ha 2118 
i això és lo que se sotmet a votació 2119 
J: miri jo voldria contestar 2120 
A: no obstant això 2121 
perdó 2122 
no obstant això 2123 
si la proposta de C 2124 
és 2125 
que no es tregui a subhasta 2126 
jo els hi demano 2127 
igual que li he fet al principi si tenia algun document que después hai(g) vist que no era tan 2128 
novedós  2129 
era un informe encarregat per mi mateix 2130 
eh 2131 
era un informe encarregat per mi mateix 2132 
els hi demano que aguestes qüestions 2133 
me les expliquin abans 2134 
perquè si s'ha de modificar  2135 
el sentit d'una comissió 2136 
és en un altre puesto on s'ha de fer 2137 
en la pròpia comissió en tot cas 2138 
perquè a la comissió li recordo 2139 
que el seu grup  2140 
el meu el de Er i el del P 2141 
van votar per unanimitat aque(s)t dictamen 2142 
i la documentació no s'amaga a ningú 2143 
eh 2144 
no llenci falses acusacions 2145 
J: molt bé 2146 
a ve(u)re 2147 
se sent/ 2148 



C: sí que se sent 2149 
J: a ve(u)re 2150 
no sé si és novedós o no és novedós 2151 
ague(s)t document 2152 
jo li dic sincerament 2153 
per mi molt novedós 2154 
per mi molt novedós 2155 
perquè no en tenia pas coneixement fins l’altre dia que vam tindre una conversa amb el 2156 
senyor secretari i va aparèixer ague(s)t document 2157 
per mi molt novedós 2158 
molt 2159 
per vostè ja ho sé que no 2160 
des de luego jo no sé vostè com ague(s)t ague(s)t  2161 
ague(s)t document jo no sé com el va encarregar 2162 
si consta en una comissió de govern amb una comissió de governació d'urbanisme un ple 2163 
si algú sabia que això s'encarregava o ho ha fet pel seu compte 2164 
la qüestió és que jo- jo 2165 
i el meu grup 2166 
d'ençà de quatre dies no n'hem tingut cap mena de coneixement d'ague(s)t 2167 
d'ague(s)t document 2168 
en segon lloc 2169 
en segon lloc 2170 
dir-li [‘dili] que de mani- 2171 
i que d'intervenció manipulada 2172 
cap 2173 
perquè si se n'ha donat compte 2174 
m'hai(g) dedicat a 2175 
a llegir 2176 
no io no hai(g) donat opinions 2177 
ja em sembla prou greu lo que he llegit 2178 
com per a sobre donar opinions 2179 
les opinions me les reservo 2180 
(:) en quant l'afirmació que diu vostè que l'estudi s'encarrega després d'interessar-se al 2181 
senyor SL 2182 
me[i]ntida 2183 
això porta data de trenta-u del noranta dos 2184 
eh i la instància del senyor SL  2185 
és de tres d'a- tres de febrer del noranta-quatre 2186 
o sigui mentida 2187 
això ho ha dit vostè 2188 
suposo que el senyor secretari ho ha recollit  2189 
a l'acta 2190 
(:) en quant a que abans 2191 
eh:: demana el senyor SL que el senyor Fa 2192 
no és veritat 2193 
el senyor Fa demana el setze de desembre de noranta-tres 2194 
i el senyor SL el xx del noranta-quatre 2195 
no al revés home 2196 



no 2197 
no ho liï 2198 
en quant al procés iniciat fa uns mesos 2199 
tampoc és veritat 2200 
el procés està iniciat al trenta de novembre del noranta-dos 2201 
no fa uns mesos 2202 
en quant a que es diuen mitges veritats tampoc és veritat 2203 
les mitges veritats les 2204 
en tot cas les diu vostè  2205 
jo m'he liat a llegir a llegir 2206 
les veritats són de paper 2207 
jo no 2208 
jo no m'invento re(s) 2209 
(:) en quant que ha estat otorgat 2210 
sí és cert 2211 
perquè el senyor secretari aquesta tarda s'ha posat en contacte amb mi 2212 
i el paper me l'ha donat 2213 
però això no treu 2214 
d'acord 2215 
ague(s)t senyor no hi té un dret 2216 
però això no treu 2217 
això no justifica re(s) 2218 
no justifica que ague(s)t a(l)tre senyor 2219 
hagi d'estar traient pedra i l'ajuntament 2220 
i l'ajuntament 2221 
no hagi dit res al respecte 2222 
i que hi hagi una denúncia amb una acta notarial i l'ajuntament  2223 
no se'n fagi càrrec 2224 
que hi hagi una denúncia dient 2225 
que s'investigi el lucre l'expol·li la irregularitat i l'ajuntament no en faci cas 2226 
és algo que no entenc 2227 
A: això no és veritat 2228 
J: quan jo crec que això de la subhasta 2229 
com que això està tan liat 2230 
perquè això està tan liat  2231 
que jo crec que això és una fugida endavant 2232 
i un punt final i un carpetasso i tanquem-ho subhastem-ho i fora 2233 
i llavons això d'aquí és lo que no vui ni el meu grup tampoc 2234 
i em sembla que això 2235 
com que hi ha tan poc diàleg 2236 
i amb això estic amb el senyor d'Er  2237 
amb ague(s)t ajuntament 2238 
perquè eh: 2239 
home io no sé  2240 
p(e)rò 2241 
carai 2242 
(:) en alguns pressupostos hi posa esborrany eh 2243 
jo he tingut que votar un esborrany dels pressupostos eh 2244 



(::) clar 2245 
clar 2246 
no ho sé  2247 
a mi no m'ha semblat 2248 
A: per què no ho borrava  2249 
J: perquè no ho borrava què/ 2250 
no 2251 
no 2252 
estem parlant de que hi ha poc diàleg 2253 
A: estem parlant de la pedra 2254 
J: clar que hi ha poc diàleg 2255 
poc diàleg hi ha 2256 
no obstant 2257 
io em sembla que això  2258 
potser s'hauria de dialogar una mica 2259 
i treure-ho 2260 
i treure-ho de l'ordre del dia això d'aquí 2261 
i parlar-n'hi 2262 
això és lo que demano 2263 
ara 2264 
siguent conscients de que això s'acabarà al jutjat eh 2265 
A: molt bé 2266 
si a mi em sembla molt bé 2267 
escolti 2268 
a veure ara aquí tornem al tema de les insinuacions 2269 
tornem al tema de les insinuacions 2270 
l'alcalde encarrega això 2271 
primera 2272 
perquè ho pot encarregar 2273 
per això és alcalde 2274 
si l'alcalde de T no pot e[a]ncarregar una memòria 2275 
que li valori un terreny pel qual hi ha interès 2276 
en aquell moment 2277 
i ho repeteixo 2278 
perquè ho he dit així abans 2279 
verbal 2280 
del senyor SL 2281 
que ia en aquell moment  2282 
i ho repeteixo 2283 
ofereix 2284 
arreglar els carrers 2285 
i determinats serveis de Ta 2286 
i com que no ens e n'acabem de fiar 2287 
s'e[a]ncarrega un estudi ja l'any noranta-dos 2288 
jo no tinc de donar compte 2289 
vamos 2290 
més que la meua consciència amb ague(s)t tema  2291 
eh 2292 



és a dir l'e[a]ncarrego jo 2293 
perquè puc fer-ho 2294 
i així està 2295 
segona 2296 
qüestió 2297 
no és v(e)ritat 2298 
en absolut 2299 
que no fem cas  2300 
la denúncia que ens formula el senyor Fa 2301 
lo que sí que és v(e)ritat 2302 
és que el senyor Fa 2303 
quan fa la denúncia 2304 
suposada denúncia 2305 
basant-se amb un acta notarial  2306 
que un senyor afirma unes coses 2307 
que ja respondrà ell del que ha afirmat 2308 
a davant de qui sigui 2309 
de moment a davant de l'ajuntament  2310 
que per això e[a]s crea una comissió investigadora 2311 
que repeteixo 2312 
presideix 2313 
presideix un regidor del seu grup 2314 
per lo tant 2315 
carta blanca 2316 
que porti la investigació allà on cregui que l'ha de dur 2317 
i si aconsella[e]  2318 
multa 2319 
si aconsella[e] accions de tipo penal 2320 
se seguiran 2321 
si són llògiques 2322 
com com ha de ser 2323 
per altra part 2324 
no 2325 
no  2326 
d'una a(l)tra manera 2327 
quan això s'ac- s'examina en comissió 2328 
eh 2329 
però 2330 
lo que fa tam(b)é el senyor Fa 2331 
i vostè òbvia cada vegada que toca el tema 2332 
és dir-mos ['dimos] 2333 
io tinc  2334 
una autorizació i una legalització del departament de indústria 2335 
i això  2336 
és fals 2337 
rotundament fals com demostra  2338 
aque(s)t escrit de indústria 2339 
i ens trobem a davant d'un senyor 2340 



que a la vegada que 2341 
esquitxa amb un a(l)tre 2342 
que ja veurem si té raó o no en té 2343 
lo que ens està dient  2344 
és una mentida 2345 
perquè ens està dient que té un permís d'indústria 2346 
que no té 2347 
llavons 2348 
a davant de què ens e[a]stem trobant 2349 
a davant de dos e[a]mpreses i dos persones interessades 2350 
amb el mateix  2351 
jaciment i un diu mal de l'a(l)tre 2352 
resumint-ho [resu'minu] és així 2353 
resumint-ho [resu'minu] és així 2354 
clar però resumint-ho [resu'minu] és així 2355 
allavons si vostès volen treure el punt de l'ordre del dia 2356 
jo això els hi concedeixo 2357 
perquè em sembla una cosa de prou gravetat 2358 
però em sembla 2359 
i ara els hi explicaré lo del poc diàleg 2360 
que això m'ho havien de comunicar abans 2361 
i així els hi he dit prèviament 2362 
això els hi he dit prèviament 2363 
i en quant a lo del poc diàleg sí que li diré que tenim poc diàleg 2364 
sobretot vostè i jo 2365 
perquè la darrera vegada  2366 
que vam tindre diàleg vostè i jo 2367 
parlant de Cs precisament 2368 
al cap d'uns dies 2369 
e[a]m va negar que haguéssim tingut cap entrevista 2370 
i amb persones 2371 
que tenen 2372 
cinc cèntims de personalitat 2373 
poc diàleg hi tindré 2374 
(::) i tanquem el tema 2375 
e[a]s retira 2376 
R: xxx eh: 2377 
A: (L2) estoy hablando con este señor (L2) 2378 
J: un moment 2379 
espera't un moment eh 2380 
io 2381 
gràcies 2382 
gràcies per l'insult 2383 
i bueno 2384 
de mal educats  2385 
el món n'està ple 2386 
és igual 2387 
Eu: ens vas dir hipòcrites a tots que estaves envoltat d’uns hipòcrites 2388 



A: i ho mantinc 2389 
J: sí home 2390 
sí 2391 
A: [i ho mantinc 2392 
i ho mantinc 2393 
i ho mantinc] 2394 
J: [sí home 2395 
sí  2396 
bah bah 2397 
espera't un moment 2398 
un moment] 2399 
Eu: [tallem això] 2400 
M: [si (u)s plau]   2401 
A: [a veure 2402 
no 2403 
continuem no] 2404 
m'he[a]u demanat que retiri el punt de l'ordre del dia 2405 
i accepto la retirada 2406 
Eu: [no  2407 
no 2408 
jo hi volia afetgir una cosa] 2409 
M: [jo demano 2410 
jo demano 2411 
(L2) que el senyor alcalde retire lo de hipócritas a todo el mundo (L2)] 2412 
A: (L2) yo no he dicho hipócritas a todo el mundo (L2) 2413 
M: (L2) pues que has dicho (L2)  2414 
A: (L2) yo no he dicho hipócritas a todo el mundo 2415 
yo he dicho 2416 
que con personas 2417 
con las que 2418 
mantengo una conversación en mi despacho 2419 
i al cabo de diez días 2420 
me la niegan 2421 
poco trato puedo tener (L2) 2422 
M: (L2) bueno pero (L2) 2423 
A: (L2) qué diálogo voy a mantener 2424 
con qué compromisos voy a llegar (L2) 2425 
M: (L2) nos llamastes en la en la en la comisión hipócritas i ahora estás diciendo 2426 
que estás manteniendo esa postura (L2) 2427 
A: (L2) a determinadas personas de la comisión i del pleno 2428 
evidentemente que mantienen  2429 
una actitud hipócrita que és lo mismo que dije en comisión (L2) 2430 
M: (L2) bueno 2431 
pero no todos (L2) 2432 
A: (L2) ya te lo dije en su momento M 2433 
i si te das por aludido 2434 
lo siento (L2) 2435 



J: a ve(u)re 2436 
escolta a ve(u)re  2437 
a ve(u)re 2438 
a ve(u)re 2439 
io 2440 
io lo que no faré serà amb aguesta dinàmica 2441 
i li aconsello que menos cafè i més til·la 2442 
eh 2443 
A: venga 2444 
J: io amb aguesta dinàmica no hi entraré 2445 
de desqua[ka]lificacions i d'insults 2446 
A: molt bé 2447 
molt bé 2448 
J: no hi penso entrar 2449 
perquè em sembla 2450 
absurd 2451 
m'entens 2452 
A: vostè ha demanat retirar ague(s)t punt de l'ordre del dia  2453 
i jo li hai acceptat 2454 
d'acord/ 2455 
pues venga 2456 
J: sí però  2457 
tam(b)é m'ha insultat eh 2458 
Eu: a ve(u)re 2459 
jo vui posar un punt aquí 2460 
deixant a part  2461 
les dos 2462 
constructors que estan interessats per la cantera 2463 
per dir una cosa 2464 
que aquí 2465 
lo fons d'això 2466 
uhm s'ha posat a discussió 2467 
algun altre 2468 
i (e)l fons és més preocupant que tot això 2469 
perquè l'informe geològic que encomana el senyor alcalde 2470 
és del trenta de novembre del noranta-dos 2471 
i no surt a cap comissió 2472 
que (a)guesta pedra se'n pot treure diners 2473 
fins al maig del noranta-cinc 2474 
que ens proposen que el SL (nom de persona) 2475 
e[a]stà d'acord 2476 
a traure pedra 2477 
a canvi que 2478 
e[a]ncimentarà els carrers de Ta (nom de lloc) senyors 2479 
des del noranta-dos que té ague(s)t informe 2480 
i sap lo preu de la pedra 2481 
i vostès no es preocupen 2482 
de quant val aguella pedra 2483 



A: senyor  2484 
Eu 2485 
si no sapiguéssim que la pedra té valor 2486 
si no sapiguéssim que la pedra té valor 2487 
no haguéssim instat una subhasta pública pel mateix 2488 
Eu: quants anys ha tardat 2489 
A: los que haigui fet falta 2490 
J: s'ha estat expol·liant 2491 
Eu: mentres 2492 
ja s'ha tret la pedra 2493 
A: ha tret la pedra 2494 
i així ens consta 2495 
d'una finca veïna 2496 
que no és propietat municipal 2497 
J: no 2498 
Eu: mentida 2499 
hi un informe 2500 
l'acta notarial 2501 
i un informe de la policia local 2502 
A: molt bé  2503 
[si això fos així] 2504 
Eu: [que 2505 
que  2506 
la va demanar vostè] 2507 
A: el que vai(g) demanar io/ 2508 
l'acta notarial/ 2509 
Eu: l'informe de la policia local 2510 
A: i/ 2511 
Eu: hi ha proves 2512 
A: hi ha proves 2513 
de quina data 2514 
senyor Eu 2515 
no s'acalori tant 2516 
per favor 2517 
no s'acalori tant  2518 
que tot això està gravat 2519 
eh 2520 
[i si lo que pretén és insinuar] 2521 
Eu: [no insinuo] 2522 
A: perquè ho està fent 2523 
sí home 2524 
sí 2525 
que és molt hàbil vostè 2526 
és la seua especialitat primera 2527 
llançar insídies 2528 
J: ara t'insultarà 2529 
A: no:: 2530 
J: ara t'insultarà 2531 



A: [no::  2532 
no 2533 
quan es diuen 2534 
quan es diuen veritats] 2535 
J: [ja e[a]stà 2536 
ja e[a]stà bé 2537 
ja e[a]stà bé 2538 
menos cafè i més til·la noi] 2539 
A: senyor J 2540 
(:) per la mort de déu 2541 
[sí:: 2542 
(4) no 2543 
no 2544 
no 2545 
és que no es poden tolerar segons quines qüestions 2546 
a veure 2547 
si resulta que] 2548 
J: [no ens poden querellar] 2549 
A: [senyor J 2550 
vol callar per favor] 2551 
(:) eh 2552 
(::) si vostè es creu la paraula d'un senyor més que la d'un a(l)tre 2553 
és el seu problema 2554 
jo entenc  2555 
que vostè ha fet avui 2556 
una molt bona defensa  2557 
d'un membre  2558 
que va a la seva llista 2559 
molt boníssima defensa 2560 
però amb això 2561 
amb això lo que no poden fer és desqua[ka]lificar l'ajuntament 2562 
Eu: [lo fons de tot això] 2563 
J: [d'acord 2564 
va és igual  2565 
deixem-ho estar 2566 
i ja en parlarem (despectivament) 2567 
(:) escolti 2568 
el pedani en quina llista anava 2569 
a ve(u)re (despectivament) 2570 
home 2571 
no fotem] 2572 
(discussió) 2573 
S: ehm: 2574 
senyor alcalde 2575 
si (u)s plau 2576 
eh:: em sembla que:: 2577 
em sembla que procediria a decidir 2578 
sobre 2579 



A: el tema de sobre la taula 2580 
S: no 2581 
no el tema de sobre la taula 2582 
això sí que podria ser una cosa xx 2583 
però entenc que caldria prendre un acord 2584 
suspenent la licitació 2585 
o no  2586 
perquè la licitació està convocada 2587 
hi ha hagut una de les persones  2588 
que ha presentat 2589 
la:: la documentació 2590 
una altra que ha presentat al·legacions 2591 
entenc 2592 
encara que és decisió del ple  2593 
resoldre 2594 
que caldria: 2595 
prendre un acord 2596 
sigui  2597 
suspenent la licitació 2598 
o sigui ajornant-la 2599 
sigui deixant-la sense efecte 2600 
però no no resoldre 2601 
encara que 2602 
correspon a vostès prendre la:: 2603 
la resolució 2604 
A: suspenem la licitació 2605 
no/ 2606 
S: el tema de: l'expedient administratiu 2607 
queda també suspès/ 2608 
A: no 2609 
no 2610 
és a dir aquí hi ha un expedient informatiu 2611 
per si 2612 
determinat individu ha fet determinada irregularitat 2613 
i això es manté 2614 
i si: es demostra que és així anirà on tingui que (a)nar 2615 
S: entenc que 2616 
doncs la proposta d'acord  2617 
fora[e] 2618 
deixant de banda la part: 2619 
expositiva que l'ha sotmès a la consideració del 2620 
del ple 2621 
és 2622 
deixar sense efecte la lici- 2623 
la licitació 2624 
sense més pronunciaments 2625 
i incoar un expedient 2626 
A: i ajornar-la [aℑor’nala] fins a la propera comiss[s]ió 2627 



que 2628 
que resolgui xxx 2629 
S: a la licitació 2630 
i incoar un expedient 2631 
per depurar responsabilitats  2632 
que se'n puguin derivar 2633 
A: molt bé 2634 
S: és correcta la meva interpretació/ 2635 
A: suposo que sí 2636 
A: (10) conveni entre l'ajuntament de T i el ministeri d'administracions públiques per a la 2637 
recepció d'e[a]scrits i comunicacions adreçats a l'administració de l'estat 2638 
pot llegir el dictamen de la comissió senyor secretari 2639 
S: (9) la proposta d'acord 2640 
també de la mateixa comissió 2641 
del dia vint de maig 2642 
diu  2643 
ratificar l'acord de la comissió de govern 2644 
del dia tres d'abril de mil nou-cents noranta-sis 2645 
el text de la qual està en via de constitució  2646 
a continuació 2647 
i és el següent 2648 
sol·licitar al ministeri de les (L2) administraciones públicas (L2) 2649 
la formalització d'un conveni per a la recepció d'escrits i comunicacions adreçats a 2650 
l'administració de l'estat 2651 
de conformitat amb el model aprovat per l’acord del (L2) consejo de ministros (L2) de vint-2652 
i-tres de febrer de mil nou-cents noranta-sis 2653 
publicat al boe del dia tretze de març 2654 
i facultar l'alcalde de T                               2655 



Codi de la sessió plenària: TPLENS2 
Tipus de sessió plenària: Ordinària 
Tipus de transcripció: Ortogràfica 
Lloc i data: Ajuntament de Tremp, 15 de juliol de 1996 
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Tema: Govern municipal (operacions de crèdit, projecte d’urbanització, plantilla orgànica, 
etc.) 
Durada: 80 minuts  
Nombre total de mots: 12.846  
 
 
A: alguna esmena a l'acta/¡Error! Marcador no definido. 1 
queda aprovada 2 
(:) punt segon 3 
despatx d'ofici  4 
actes de les comisions de govern dels dies vint-i-u del sis del noranta-sis 5 
vint-i-vuit del sis del noranta-sis onze del sis del noranta-sis vint del sis del noranta-sis cinc 6 
del sis del noranta- sis 7 
xX(14)Xx 8 
punt tercer 9 
denominació dels carrers del municipi 10 
senyor secretari 11 
S: sí 12 
la proposta d'acord 13 
és la següent 14 
atès que amb motiu dels treballs de renovació del padró municipal d'habitants convé 15 
regularitzar la de- la denominació dels carrers del municipi 16 
vist que els treballs han estat en exposició pública i durant el termini fixat 17 
i que durant el mateix s'han presentat al·legacions dels representants de l'alcaldia de Sa i de 18 
la: entitat municipal descentralitzada de V 19 
la proposta seria aprovar els treballs de regularització de la  20 
de la denominació dels carrers del municipi 21 
el resultat del qual modifica[e] 22 
el que  23 
es va aprovar inicialment en la inclusió d'aquestes dos al·legacions que és el carrer passeig 24 
del vall 25 
i:: la plaça de l'església de Sa 26 
el passeig del vall de V i les places 27 
i la plaça de l'església de Sa 28 
A: xX(7)Xx 29 
senyor secretari 30 
S: (4) la proposta d'acord fora[e] la següent 31 
atès que el ple de l'ajuntament va aprovar el dia sis de febrer de mil nou-cents noranta-sis la 32 
proposta de conveni a signar amb F 33 
amb l'objecte determinat a l'apartat primer de l'acord esmentat 34 
atès que durant el termini d'informació pública de le 35 



de l'expedient 36 
previ anunci al tauler d'edictes i al butlletí oficial de la província del dia tretze de febrer de 37 
mil nou-cents noranta-sis 38 
el grup municipal de C va presentar un escrit d'al·legacions 39 
atès que s'ha redactat un nou projecte de conveni el contingut del qual no varia 40 
essencialment de l'aprovat inicialment el dia sis de febrer 41 
i que incorpora parcialment alguna de les al·legacions presentades 42 
en conseqüència i de cu- 43 
i de conformitat amb la normativa i de fonamentació que figura a l'acord del dia sis de 44 
febrer de mil nou-cents noranta-sis esmentat 45 
l'ajuntament ple es proposa que acordi 46 
primer 47 
facultar al senyor A perquè en nom i representació de l'ajuntament de T 48 
signi el conveni mitjançant el qual F i l'ajuntament 49 
determinen les condicions preferencials de subministrament i facturació d'energia elèctrica  50 
el cessament de l'ajuntament en la seva activitat d'empresa elèctrica  51 
la determinació dels imports 52 
uhm que l'ajuntament de T deu a F en concepte de subministrament d'energia elèctrica 53 
i la forma de pagament del mateix 54 
així com la substitució parcial del contracte de trenta-u de maig de mil 55 
de mil nou-cents s(e)ixanta 56 
del seu apèndix de vint-i-set de novembre de mil nou-cents seixanta-cinc 57 
i la substitució totalment o parcial de qualsevol altre conveni que s'hi oposi o contradigui el 58 
que ara s'aprova 59 
el text del qual figura a l'expedient i s'aprova definitivament en aque(s)t acte 60 
per l'efe- 61 
per a l'efectivitat d'aguesta resolució 62 
caldrà habilitar els crèdits pressupostaris corresponents 63 
i realitzar actuacions quantes administratives siguin necessàries 64 
segon 65 
l'alcalde disposarà tot allò que calgui per donar compliment al present acord 66 
R: eh:: 67 
sí 68 
nosa(l)tres votarem a favor 69 
(7) bueno és igual 70 
és igual 71 
el grup de C votarà a favor perquè e[a]s va  72 
e[a]s va presentar unes al·legacions que vam e[a]smenar 73 
e[a]s va es va paralitz[z]ar tot l'expedient 74 
que hi havia molta pressa 75 
perquè per part del senyor alcalde  76 
dibe que tenia que era necessari que s'aprovés això el dia trenta-u de desembre 77 
per no sé quins motius 78 
allavontes nosaltres van dir que presentaríem una una unes al·legacions que mos 79 
sembla(v)en que s'havien de fer unes millores 80 
i que unes farí(e)m unes consultes amb un amb un tècnic especialista[e] 81 
ho[o] he[a]m fet 82 
eh vam presentar unes e[a]smenes 83 



ague(s)t informe se mos va fer arribar 84 
el vam  85 
l'ham fet arribar aquí a l'ajuntament 86 
i prèviament les dos parts  87 
s'han posat d'acord 88 
i per aque(s)t motiu que que- 89 
que quedi constància de que 90 
ha sigut a 91 
a iniciativa del grup de C 92 
que ague(s)t ague(s)t e[a]xpedient crec que s'ha millorat 93 
ague(s)t conveni 94 
i per això donem  95 
su(o)port 96 
A: només un comentari 97 
agraïm lo suport 98 
xX(8)Xx un conveni que estava enllestit feia anys 99 
i que havia llegit rellegit 100 
i que no es considerava suficientment madur 101 
si vostès ens hi ajuden 102 
encantats de la vida 103 
sapiguer que ague(s)t conveni millora el que vostès havien negociat durant el govern 104 
i això sí que és substancial 105 
en diferents aspectes que ara no enumeraré 106 
nosaltres ens vam trobar un conveni a punt d'aprovar 107 
passat per plenari 108 
una proposició de quan el senyor X formava part de l'equip de govern en aguella època 109 
i que 110 
si bé es mantenia algun dels privilegis xX(5)Xx 111 
no es mantenien uns altres deu o quinze quilovats 112 
no es renegociava i en canvi es mantenia el preu de la llum en aguell moment 113 
xX(20)Xx  114 
a part d'això 115 
de renegociar el deute 116 
quan jo vai(g) entrar a l'ajuntament 117 
amb aguell conveni a la mà xxx 118 
el deute passava dels cent milions 119 
avui 120 
cinc anys després 121 
el deute està en qua[ko]ranta-vuit 122 
canvien bastant les coses 123 
Eu: [aix- això] 124 
A: [el tema de potència 125 
el tema de potència] 126 
el tema de potència xxx 127 
eh en aguell moment no es contemplava cap reducció 128 
simplement amb els seixanta-vuit quilovats  129 
que inicialment hi havia a l'acord 130 
que es deduïen dels dos-cents cavalls de potència  131 



donats per F l'any  132 
dotze al conjunt de la comarca xx 133 
tam(b)é hi són com a sistema gratuït 134 
però és que a més a més a partir d'ague(s)t límit mínim 135 
l'ajuntament obté tam(b)é un descompte del qua[ko]ranta-u per cent en ague(s)t concepte 136 
i aguestes són les millores substancials que hi ha en ague(s)t conveni 137 
xX(23)Xx 138 
R: no no 139 
però s'ha e[a]sperat quatre mesos més 140 
o cinc 141 
s'han fet unes  142 
unes a(l)tres millores 143 
eh 144 
i crec que això és important 145 
perquè una de les millores 146 
uhm uhm més paleses 147 
és que amb ague(s)t conveni 148 
als als veïns del poble 149 
no se'ls toca[e] 150 
amb els seus privilegis 151 
sí 152 
inicialment sí 153 
sí 154 
inicialment sí 155 
J: i tant que hi eren 156 
R: home  157 
ho tinc aquí eh 158 
el que mos van presentar al 159 
al gener eh 160 
A: no hi eren 161 
els veïns del terme 162 
R: les del terme no 163 
les de T 164 
les de la ciutat de T 165 
ara sí 166 
ara sí 167 
A: i a llavòrens també senyor R 168 
R: amb ague(s)t que signarem sí 169 
amb ague(s)t que signarem sí 170 
i amb ague(s)t 171 
io ho tinc aquí 172 
lo conveni antic també tinc aquí eh 173 
d'acord  174 
estem d'acord 175 
estem contents 176 
A: dono les gràcies al seu grup que hagin donat suport a aque(s)t acord 177 
perquè és un acord d'aquells que això ho vam acceptar amb ague(s)t marge de temps 178 
superior 179 



perquè vostès s'ho poguessin estudiar millor 180 
és d'aguelles coses que 181 
durarà pels anys xX(7)Xx  182 
ho sotmetem a votació 183 
vots a favor/ 184 
(5) sí 185 
punt cinquè 186 
xX(3)Xx 187 
S: la co- la comissió de governació el dia nou de juliol  188 
va proposar 189 
que atès que el pressupost per al present exercici està previst el finançament d'algunes 190 
inversions mitjançant una operació de crèdit d'onze milions de pessetes a formalitzar amb 191 
la diputació de L 192 
atès que de conformitat amb l'expedient tramitat 193 
l'operació de crèdit de referència no excedeix del cinc per cent dels recursos ordinaris 194 
deduïts de la última liquidació apli- aplicada 195 
practicada 196 
i la càrrega financera de les operacions vigents 197 
sumada a la que ara es tramitarà ultrapassa el vint-i-cinc per cent dels recursos ordinaris 198 
esmentats 199 
i en conseqüència no és necessària l'autorització del departament d'economia i finances de 200 
la G 201 
de conformitat amb la normativa aplicable  202 
que són els articles quaranta-nou a cinquanta-sis de la llei trenta-nou barra vuitanta-nou 203 
de vint-i 204 
de vint-i-tres de desembre 205 
vint-i-dos de la llei  206 
set vuitanta-sis de dos d'abril 207 
i cinquanta de la llei vuit vuitanta-set  208 
decret noranta-quatre barra noranta-cinc de vint-i-u de febrer 209 
i l'ordre del departament d'economia i finances del del vint-i-u de març de mil nou-cents 210 
noranta-cinc  211 
l'ajuntament en ple acordaria 212 
primer sol·licitar a la diputació de L un avenç reintegrable sense interès 213 
d'onze milions de pessetes 214 
en les condicions 215 
que per aquestes operacions  216 
tingui legalment establertes 217 
atès que aquesta operació està prevista en el pressupost del present exercici 218 
no és necessari realitzar un tràmit d'informació pública diferent al corresponent al del 219 
pressupost 220 
segon 221 
afectar com a garantia la part  222 
no compromesa dels impostos i taxes del capítol tres del pressupost 223 
vigent 224 
i tercer 225 
determinar que l'alcalde doni compliment al present acord 226 
signant los documents 227 



i realitzant les actuacions que calguin 228 
A: molt bé 229 
Eu: aquí 230 
aquí nosatres també tenim que dir 231 
de que:: 232 
votarem amb contra 233 
(:) perquè això va acompanyat al rebuig que vam fer als pressupostos 234 
e[a]ncara que:: 235 
aquí es digui que és el crèdit 236 
sense interessos 237 
no deixa de ser un crèdit 238 
i:  239 
nosa(l)tres pensem així i ara us llegiré un informe: 240 
fet per la secretaria de l'ajuntament 241 
(:) ague(s)t informe diu 242 
l'increment de les despeses ordinàries 243 
i les despeses  244 
de comissions 245 
interessos i amortitzacions 246 
de les amortitzacions de crèdits vigents i de les previstes 247 
ja va motivar per part  248 
de l'informe de secretaria i intervenció 249 
que figura[ε] a l'expedient del pressupost de l'any noranta-dos 250 
i a partir d'aquell en els successius 251 
expedients d'aprovació 252 
i modificació 253 
de pressupost 254 
i de 255 
concertació d'operacions de crèdits 256 
la necessitat imperiosa d'incrementar els recursos ordinaris 257 
o 258 
reduir  259 
les depeses ordinàries perquè sinó 260 
la capacitat de l'ajuntament de T 261 
per a la inversió 262 
quedaria totalment exhaurida 263 
(:) ague(s)t advertiment  264 
ha  265 
de  266 
reiterar-se de nou 267 
vol dir que ho repetís 268 
lo consell 269 
aconsellen  270 
a l'equip de govern de que: amb ague(s)t pas 271 
mo'n (a)nem a la bancarrota 272 
no 273 
no rigueu que és molt 274 
amb les diners vostres 275 



és molt fàcil de jugar-hi [ju'gaj] 276 
A: molt bé 277 
molt bé 278 
Eu: durant l'any noranta-cinc es va realitzar una modificació del pressupost 279 
una part important va ser destinada a incrementar les despeses ordinàries 280 
amb el conseqüent advertiment per part del qui subscriu 281 
del perill que això  282 
suposava[ε] 283 
ja que incrementar despeses ordinàries 284 
amb càrrec 285 
al romanent de tresoreria 286 
o altres ingressos extraordinaris 287 
comporta 288 
la impossibilitat 289 
de mantenir aquell mateix nivell 290 
de despesa l'any següent 291 
si no s'incrementen els recursos  292 
ordinaris 293 
i recursos ordinaris 294 
desgraciadament 295 
no sé al al capítol 296 
a onse- a on seran 297 
això és un informe fet per secretaria i intervenció 298 
eh:: le- 299 
per últim aconsella  300 
que per tal caldrà vetllar de forma extrema perquè l'import global de despeses 301 
extraordinàries  302 
no es modifiqui durant 303 
l'any 304 
amb càrrec  305 
a ingressos extraordinaris 306 
això és l'informe que fa secretaria intervenció a l'equip de govern 307 
en aque(s)t moment  308 
votem que no 309 
A: molt bé 310 
nosaltres els els consells de:: 311 
la secretaria i inter- intervencions 312 
ens els e[a]scoltem 313 
ens els llegim  314 
de forma pausada i tranquil·la 315 
procurem respectar-los en allò que és possible 316 
i en la lectura d'això que vostè acaba de fer 317 
fica el dit a la llaga  318 
el secretari 319 
perquè és un:: 320 
és una persona que viu l'administració local des de dintre 321 
i efectivament fa uns diagnòstics correctes 322 
ell diu 323 



clarament 324 
i em sembla que ell ho diu  325 
i jo ho dic i qualsevol persona que tingui un mínim de coneixement de l'ajuntament de T 326 
o de qualsevol administració local 327 
perquè lo que no podem fer mai és la:: 328 
és la trampa  329 
de parlar de l'ajuntament de T sense ficar-lo [fi'kal] dintre del contexte que es troba 330 
que és administració local 331 
que és ajuntament 332 
és parlar  333 
de:: 334 
unes coses sense tindre'n en compte unes a(l)tres 335 
diu ben clar  336 
que hi ha una necessitat imperiosa 337 
necessitat imperiosa 338 
o bé  339 
de disminuir la despesa ordinària 340 
o bé  341 
de  342 
augmentar els recursos ordinaris 343 
o augmentar més els recursos ordinaris 344 
que la despesa ordinària 345 
i això és una v(e)ritat  346 
absoluta 347 
que comparteixo que firmo que fa tot l'equip de govern 348 
i que estic segur que l'oposició d'ague(s)t d'ague(s)t equip de govern 349 
també comparteix 350 
p(e)rò clar 351 
els recursos ordinaris  352 
s'ha de sapiguer lo que són 353 
i s'ha d'explicar lo que vol dir 354 
és a dir recursos ordinaris són aguells que provenen 355 
o bé de l'aportació de l'estat 356 
que  357 
ha disminuït els darrers anys 358 
o bé de l'aportació de la G 359 
que per primera vegada 360 
per primera vegada 361 
la vam veure l'any passat  362 
i que a l'ajuntament de T 363 
siguent capital de comarca 364 
tinguent cinc mil habitants 365 
siguent el municipi més gran de C 366 
la G li destina  367 
aproximadament 368 
quatre milions vuit-centes mil pessetes 369 
el resto de recursos ordinaris  370 
vénen 371 



dels impostos 372 
taxes 373 
que nosaltres fiquem als veïns 374 
p(e)rò com que tots 375 
i vostès els primers 376 
no volen 377 
que els veïns de T estiguin gravats  378 
excessivament 379 
els recursos ordinaris  380 
són aguestos 381 
i no en tenim gaires més 382 
a no ser 383 
algun aprofitament de tipo forestal 384 
o de tipo: 385 
pedra 386 
per exemple eh 387 
que estàvem tots disposats a realitzar 388 
fins que algú va ficar la pota 389 
sí:: 390 
ja en parlarem 391 
efectivament  392 
els recursos ordinaris s'han d'augmentar i  393 
amb aguesta línia 394 
anuncio 395 
que hi haurà una lectura 396 
d'alguns dels capítols  397 
més importants 398 
o més transcendents 399 
durant ague(s)t 400 
any 401 
en quant a la despesa ordinària  402 
aguest any  403 
l'ajuntament ha agafat el compromís de reduir-la 404 
efectivament 405 
i amb quant al crit d'alerta de que l'ajuntament de T se'n va a la bancarrota 406 
és absolutament fals 407 
i li demano  408 
que faigui una lectura 409 
tranquil·la 410 
serena 411 
i comparativa 412 
de: 413 
l'endeutament de l'ajuntament de T i que el compari 414 
amb municipis de la seua eh: 415 
nivell de població 416 
o categoria com a capital de comarca 417 
nosa(l)tres estem al voltant del deu per cent d'endeutament  418 
en referència al pressupost ordinari 419 



no hi ha cap municipi a la província de L 420 
de la del nostre tamany o de laca- de la categoria de capital de comarca 421 
que estigui amb aguestos nivells 422 
l'ajuntament de T està sanejat 423 
altra cosa és que tingui dificultats per crèixer 424 
que aque(s)t és el problema 425 
en conseqüència 426 
i per puguer complir 427 
el pressupost d'inversions 428 
que això va per finançar inversions 429 
no  430 
despesa ordinària 431 
aquesta és una altra trampa que introdueix en el seu discurs 432 
nosaltres votarem a favor d'ague(s)t crèdit 433 
i del següent 434 
i j[j]a ho anuncio 435 
per lo tant  436 
sotmetem a votació 437 
si no hi ha cap més 438 
qüestió 439 
M: io: volia dir que 440 
(L2) efectivamente (49) (L2) 441 
Ar: en el meu cas 442 
j[j]o al al ple passat 443 
quan se va presentar el pressupost aquí 444 
tam(b)é vai(g) votar a favor d'aque(s)t pressupost 445 
sempre i quan 446 
durant ague(s)t any  447 
es fes l'esforç 448 
que l'alcalde ha anunciat 449 
de contenir la despesa i per tant 450 
com que 451 
vam adquirir (e)l [atki'ril]  452 
bueno vam estar d'acord amb aquell pressupost i amb aque(s)t esforç 453 
doncs 454 
si durant aque(s)t any a::: 455 
s'arriba a fer ague(s)t resultat  456 
doncs de moment nosaltres 457 
o jo amb ague(s)t cas donaré: 458 
donaré el suport amb ague(s)t crèdit 459 
A: ho sotmetem a votació 460 
vots a favor de concertar el préstec de dotze milions amb la diputació de L/ 461 
(5) vots en contra/ 462 
(7) els punts sisè i setè 463 
xX(3)Xx 464 
(10) punt sisè 465 
concertació d'una altra operació de crèdit 466 
xX(4)Xx senyor secretari 467 



S: sí 468 
atès que el pressupost per al present exercici està previst el finançament 469 
A: xX(14)Xx 470 
C: perdoni jo voldria fer una pregunta al senyor secretari si el sol fet 471 
el sol fet 472 
de treballar amb una entitat bancària 473 
eh és obligació de que els empleats estiguin  474 
haiguin d'estar ausents de la sala  475 
j[j]o: això no:: no:: ho sé 476 
j[j]o amb jo: em poso vaja a criteri del del secretari que és el qui ho ha de dir 477 
perquè jo no crec que pas 478 
que sigui pas motiu de que aguestos senyors haiguin d'estar a fora de la sala 479 
uhm: ells ho han fet voluntàriament 480 
però j[j]o ara ho penso i j[j]o crec que no hi ha cap 481 
no hi ha cap 482 
al fi i al cap són empleats que fan la seva fenya i prou 483 
és el secretari jo crec 484 
S: jo no puc 485 
jo no li puc respondre 486 
jo li puc llegir: 487 
les:: articles que regulen  488 
el dret d'abstenció 489 
i és cada persona  490 
la que en cada cas ha de decidir si es troba incursa en una causa s'abstenció o no 491 
les causes d'abstenció són que hi hagi intir- interès 492 
directe 493 
en la resolució de: de l'expedient 494 
i això cadascú és el que ha de 495 
ha de opinar si es considera incurs amb alguna classe d'incompatibilitat o no 496 
en el supòsit de que 497 
qui:: 498 
de que de que 499 
la resta de membres de la corporació o els propis 500 
les pròpies persones considerin que és errònia la seva actitud 501 
poden presentar recurs  502 
o poden objectar però jo no puc decidir qui és part 503 
qui qui té interès 504 
fins a quin grau 505 
de responsabilitat tenen en la seva empresa 506 
per entendre que tenen interès directe 507 
en la resolució d'aque(s)t expedient  508 
o no 509 
C: bueno ells ells 510 
jo crec que la única 511 
la única 512 
la única: deixò que tenen 513 
és que són empleats de l'empresa i ells es deuen a l'empresa 514 
[però vamos jo crec que les empreses si per exemple són empreses de tres treballadors 515 



però són empreses de:::] 516 
S: [jo no puc decidir si] 517 
C: de moltíssims treballadors 518 
que jo no crec que té la més mínima 519 
jo no crec que tingui la més mínima transcendència 520 
de que ells estiguin ausents o presents 521 
de todos modos: 522 
S: jo no em manifesto en aque(s)t tema 523 
J: què diu la llei 524 
S: jo  525 
el que diu la llei és que (L2) sin perjuicio (24) (L2) 526 
jo  527 
no em puc manifestar: 528 
J: és que ens posem en una dinàmica molt estranya 529 
perquè quan parlem de T 530 
haurà de marxar el M 531 
quan parlem del col·legi públic haurà de marxar el Ma 532 
quan parlem de sanitat haurà de marxar la V 533 
S: interès directe/ 534 
interès directe i personal/ 535 
C: és que sembla que no hi pot haver-hi ningú 536 
ha ha ha 537 
S: això no em correspon decidir-ho a mi 538 
A: si 539 
si algú té algun dubte 540 
doncs que elevi la la:: 541 
pregunta que no queixa a l'organisme competent 542 
i que mos responguin 543 
però si durant el procediment  544 
en comissió 545 
no hi ha hagut cap problema no vec perquè hi haigui de ser ara 546 
C: [no 547 
nosaltres amb la la confiança] 548 
A: [llavors doncs ja hauríem acabat el debat] 549 
C: [amb la 550 
amb la paraula del secretari en tenim prou 551 
podem continuar] 552 
A: de vegades 553 
en teniu prou 554 
C: sempre 555 
sempre 556 
A: va  557 
continuem 558 
concertació d'una operació de crèdit 559 
punt sisè 560 
S: atès que al pressupost de la per al present exercici està previst el finançament d'algunes 561 
inversions  562 
mitjançant unes operacions de crèdit per un import màxim de trenta-vuit milions de 563 



pessetes a formalitzar amb entitats de crèdit privades 564 
atès que s'han sol·licitat ofertes a les entitats de crèdit amb oficina oberta a T 565 
i les millors ofertes són les de la C 566 
i del B 567 
de forma que hom considera convenient subscriure sengles operacions de crèdit per import 568 
de dinou milions de pessetes cadascuna 569 
amb cadascuna d'aguestes entitats 570 
atès que al pressupost del present exercici figuraven descrites les característiques bàsiques 571 
d'aguestes operacions de crèdit 572 
les quals  573 
s'han sotmès a informació pública pel termini reglamentari 574 
atès que de confir- 575 
de conformitat amb l'expedient tramitat 576 
l'operació 577 
de crèdit de referència excedeix del cinc per cent de recursos ordinaris 578 
de la última liquidació practicada  579 
i la càrrega financera de les operacions vigents  580 
sumada a la que ara es tramita 581 
no ultrapassa el vint-i-cinc per cent dels recursos ordinaris esmentats 582 
i en conseqüència és necessària l'autorització del departament d'economia i finances de la G 583 
de conformitat amb la normativa 584 
que és l'abans  585 
esmentada 586 
es proposa que l'ajuntament acordi 587 
primer concertar una operació de crèdit amb la C 588 
i amb el B 589 
per un import cadascuna d’elles 590 
de dinou millons de pessetes 591 
i en les següents condicions 592 
característiques comunes 593 
eh durada deu anys 594 
termini de carència  595 
no n'hi haurà 596 
comissió d'amortització anticipada 597 
no n'hi haurà 598 
i despeses de formalització  599 
no n'hi haurà 600 
característiques específiques 601 
en el cas de:: 602 
tant en un cas com en un altre 603 
el tipus d'interès serà  604 
del xxx incrementat en zero coma dos punts per cent 605 
i amb una comissió d'obertura del zero coma u per cent 606 
i com a recursos afectats 607 
en el supòsit de la: operació a subscriure amb la C 608 
s'acceptaria com a garantia 609 
el: que recapta l'ajuntament 610 
en concepte d’impost de béns immobles i en concepte d'activitats econòmiques 611 



i  612 
com a:: 613 
en el supòsit del: 614 
del que: 615 
de la garantia de la operació a subscriure amb el B 616 
la participació municipal en els recursos de l'estat 617 
en tots dos supòsits el destí d’aguestes uhm:  618 
d'aguestes operacions és finançar 619 
part de les inversions previstes al:  620 
a l'annex d'inversions del pressupost de l'any mil nou-cents noranta-sis 621 
C: amb ague(s)t punt  622 
amb ague(s)t punt nosaltres claro tam(b)é votem en contra d'aguesta::  623 
d'ague(s)t d'ague(s)t crèdit 624 
per com ho hem manifestat amb l'a(l)tre 625 
però ademés 626 
uhm:: nosa(l)tres voldríem:: 627 
voldríem manifestar de la manera incorrecta que s'han portat les negociacions d'aguestos 628 
crèdits 629 
l'ajuntament de T va cridar a concurs a tots els bancs 630 
perquè fessin una oferta d'un crèdit 631 
i a ve(u)re quines millors condicions feven 632 
i:: 633 
hi van (ha)ver diferentes ofertes i va ser un sol banc  634 
que va fer la millor oferta  635 
aleshores eh l'ajuntament 636 
va anar amb un a(l)tre banc  637 
i li va dir a ve(u)re si podia igualar l'a(l)tra oferta  638 
per partirla [par’tila] 639 
nosa(l)tres creiem que això és incorrecte 640 
primer perquè s'havia de crear una formalitat del crèdit de la primera oferta 641 
després perquè solsament se va amb un a(l)tre branc amb un amb un amb un aspecte 642 
especulatiu que no és correcte 643 
lo més correcte hauria sigut és que hagués xxx a tots els altres bancs  644 
i después 645 
i después el crèdit  646 
s'havia de subscriure amb el que el feva més barato la primera vegada 647 
o sigui que nosa(l)tres no (e)stem 648 
no estem com- no estem:: d'acord 649 
i creiem que s'han portat unes negociacions que no són correctes 650 
A: val 651 
anem amb una a(l)tra qüestió 652 
les gestions que no són correctes i que ens donen un crèdit 653 
al mibor  654 
que és el preu del diner 655 
que:: que és el que fixa 656 
C: vostès van demanar un crèdit 657 
[el van fer no no] 658 
A: [faci el favor de respectar el torn de paraules estic parlant] 659 



C: [parli parli acabi el torn de paraules  660 
podràs fer-ho ['few]] 661 
A: [tranquil tranquil 662 
dóna permís/ 663 
gràcies 664 
unes negociacions que el senyor C 665 
titlla d'incorrectes  666 
i que e[a]n tot cas lo que han portat 667 
és a tindre l'ajuntament de T 668 
un dels millors crèdits 669 
que es puguin obtindre amb aguestos moments 670 
que és el mibor 671 
que és el preu del diner 672 
sigui quin sigui el que marqui el banc d'E en aguestos moments penso és del set i mig 673 
més zero coma dos per cent 674 
més zero coma u per cent 675 
de comissió d'apertura 676 
un crèdit 677 
que: 678 
difícilment és superable per cap e[a]mpresa 679 
o ajuntament de la província 680 
a no ser que sigui del volum 681 
de la diputació de L 682 
i fins allí 683 
eh: 684 
ens hi atansem molt 685 
no és irregular 686 
i no és: eh:: 687 
incorrecte lo que han fet  688 
perquè lo que els: van explicar amb comissió 689 
i no hi ha cap problema en tornar a explicar en un plenari 690 
i de forma pública 691 
és la conveniència de no tindre 692 
tot el risc financer de l'ajuntament 693 
amb una sola entitat 694 
i lo que s'ha fet 695 
és 696 
concertar aguesta operació 697 
amb aguelles dos entitats  698 
que ja es venia[ε] concertant el risc 699 
com són 700 
el B 701 
banc  702 
que tradicionalment ha treballat l'ajuntament 703 
i en principi 704 
tal com el nom indica[ε] 705 
que es va crear per aguesta finalitat 706 
i la C 707 



teníem aproximadament 708 
i és aproximat 709 
el cinquanta per cent  710 
dels recursos 711 
eh: amb aguestes dos entitats 712 
i ho continuem tenint 713 
i lo únic que s'ha produït i si es miren les xifres 714 
és un ajust 715 
de 716 
de pocs mils de pessetes a l'any 717 
doncs s'ha fet un ajust 718 
precisament 719 
per no tindre concertat tot el risc  720 
i totes les operacions amb una entitat 721 
que a vostè això li semblarà incorrecte 722 
a nosa(l)tres ens sembla que és correcte 723 
dubto de que hi haigui cap empresari de T 724 
que tingui  725 
tots els seus comptes 726 
amb un sol banc 727 
perquè és normal 728 
perquè hi ha gent que gira[ε] per un costat  729 
hi ha gent que gira[ε] per un a(l)tre 730 
i l'únic que he[a]m fet és això  731 
i lo que ha[e]m demanat 732 
és que s'ajustés la oferta 733 
al millor:  734 
ofertant en el seu moment 735 
que insisteixo 736 
busquin i comparin 737 
si troba 738 
en el mercat d'aguestos moments d'ajuntaments de la província de L o de B 739 
ofertes que igualin 740 
o que s'atansin a la nostra 741 
mibor més zero dos 742 
amb comissió d'obertura del deu per cent 743 
sense despeses 744 
ni de notari 745 
ni de corredor 746 
ni de més 747 
C: bueno j[j]o: 748 
si em dóna la paraula 749 
el felicito 750 
perquè ho sap explicar molt bé 751 
però realment no és aixíns com és 752 
perquè  753 
vostès van demanar una oferta  754 
als bancs  755 



i els bancs li van fer l'oferta 756 
i d'oferta ja li van fer la que té 757 
a la primera vegada bue- a la 758 
no li han millorat aguest- aguest- aguesta oferta 759 
de la que van fer la primera vegada 760 
no li han millorat 761 
ha sigut quan vostès han anat amb un a(l)tre banc  762 
quan ja per exemple tenien concertada l'operació de crèdit amb un banc  763 
quan han (a)nat amb una a(l)tre perquè l'hi fes la mateixa posició que l'a(l)tre 764 
j[j]o: 765 
en certa manera 766 
casi diria que és una posició de favor 767 
i xx interpreti-ho com vulgui 768 
A: vostè ho pot interpretar així 769 
perquè tenen aguesta tendència natural a pensar que tot lo jo fai(g) 770 
l'equip de govern fa 771 
són coses de favor 772 
[són coses fosques] 773 
C: [no no no no] 774 
A: [però és una tendència natural de vostès] 775 
C: [miri nosa(l)tres 776 
nosa(l)tres tenim l'obligació] 777 
de informar al públic 778 
les coses que passen a ajuntament i ho fem tan bé com deixò  779 
i si algú no ho ha entès i necessita alguna aclaració pues j[j]o el comentari  780 
de després ho puc explicar tranquil·lament 781 
A: molt bé 782 
em sembla[ε] que l'operació 783 
el resum és ague(s)t 784 
es concerta una operació de crèdit amb dos entitats ubicades a T 785 
amb un crèdit 786 
que j[j]a m'agradaria veure  787 
amb algú que li faiguin 788 
C: aguesta operació de crèdit no la va guanyar vostè sinó que el mateix banc li va oferir de 789 
primera vegada 790 
A: ja li explicaré 791 
molt bé 792 
es posa[ε] a votació el refinançament amb aguestes dos entitats bancàries 793 
perdó la concertació de l'operació de crèdit 794 
(:) vots a favor/ 795 
(3) vots amb contra/ 796 
(4) no hi ha abstencions 797 
(::) a continuació 798 
el punt setè 799 
fa referència al refinançament d'ague(s)t deute que l'ajuntament té  800 
i que té concertat amb aguestes dos entitats 801 
i que 802 
e[a]l:: 803 



refinançaríem 804 
amb els mateixos tipos d'interès que oferten pels crèdits que es posen a:: 805 
a consideració en el punt anterior 806 
és a dir refinançaríem 807 
si pot llegir les- o pot llegir l'acord si us plau senyor secretari 808 
S: atès que al pressupost per al present exercici està previst: 809 
el finançament d'algunes inversions  810 
mitjançant unes operacions de crèdit  811 
per un import màxim de trenta-vuit milions 812 
amb les quals s'ha obtingut unes millors condicions 813 
que les existents 814 
per les operacions vigents 815 
i per tant he[a]m considerat convenient refinançar el capital viu existent 816 
d'acord amb les noves condicions 817 
atès que s'han sol·licitat ofertes a les entitats de crèdit a la oficina oberta a T i les millors 818 
són les de la C  819 
i el B 820 
de forma que hom considera convenient refinançar amb cada entitat el cap- 821 
el capital viu vigent 822 
atès que al pressupost del present exercici no es preveia aquesta  823 
aquest refinançament i per tant cal sotmetre'l a informació pública 824 
atès que de conformitat amb l'expedient tramitat 825 
l'operació de crèdit de referència excedeix del cinc per cent de recursos ordinaris deduïts de 826 
la última liquidació practicada i la càrrega financera 827 
sumada a la que ara es tramita no ultrapassa el vint-i-cinc per cent 828 
és necessari l'auto- l'autorització del departament d'economia i finances 829 
en conseqüència  830 
d'acord amb la normativa esmentada que és la mateixa que abans 831 
es proposaria  832 
refinançar amb la C i amb el B 833 
el capital viu vigent en el moment de subscriure el corresponent contracte amb les següents 834 
condicions 835 
característiques comunes durada deu anys  836 
termini de carència no n'hi haurà 837 
comissió d'amortització  838 
anticipada no n'hi haurà 839 
despeses de formalització no n'hi haurà 840 
tipus d'interès 841 
el zero coma dos 842 
el mibor incrementat amb un zero coma dos per cent 843 
i comissió d'obertura el zero coma u per cent 844 
recursos afectats 845 
l'ibi i l'iae en el supòsit de la C 846 
i la participació municipal en els recursos de l'estat 847 
en la: 848 
en el cas de del: refinançament d'operacions vigent amb el B  849 
ehem 850 
actualment 851 



amb les dades de trenta-u de març del noranta-sis 852 
el capital viu 853 
amb la C 854 
és de cinquanta-sis milions cent sis mil nou-centes quinze pessetes 855 
i amb el B és de s(e)ixanta-vuit milions vuit-centes noranta-quatre mil  856 
vuit-centes setanta-cinc pessetes 857 
tanmateix 858 
el: capital que es refinançarà serà el que sigui vigent al moment de la signatura de 859 
l'operació 860 
uhm ehem 861 
atès que aquesta operació no està prevista 862 
al pressupost del present exercici  863 
l'expedient se sotmetrà a exposició pública 864 
per termini de vint dies 865 
transcorregut el qual 866 
sense que es presentin reclamacions quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 867 
prendre cap acord més 868 
A: (9) algun comentari 869 
sobre el finançament/ 870 
vots a favor 871 
del refinançament/ 872 
R: (8) sí  873 
un moment  874 
jo voldria fer  875 
A: xxX(9)Xxx 876 
(11) punt vuitè 877 
compte general del pressupost de l'any noranta-cinc 878 
S: (14) l'informe de la comissió de comptes 879 
perdó els comptes: 880 
van ser informats per la comissió de comptes el dia nou de juliol de mil nou-cents noranta-881 
sis 882 
l'informe: de la comissió: 883 
eh: diu el següent 884 
examinat l'expedient i codu- documentació complementària relativa al compte general del 885 
pressupost de l'any noranta-cinc 886 
aquesta comissió 887 
especial de comptes fa constar el següent 888 
que la comissió ha disposat del termini legal previst per a l'examen i estudi dels comptes de 889 
referència 890 
que la documentació que s'ha sotmès a la consideració de la comissió és la que prescriu la 891 
legislació vigent 892 
i la considera formalment correcta 893 
que els comptes  894 
presentats reflecteixen degudament justificats els fets econòmics que hi ha hagut 895 
durant l'exercici i que han ordenat els òrgans municipals competents 896 
que els comptes presentats informen favorablement però això no significa que s'informi 897 
favorablement la gestió de l'equip de govern  898 
ja que cada grup municipal es reserva la seva opinió sobre aquesta  899 



qüestió 900 
que pot procedir-se al sotmetiment a informació pública de l'expedient pel termini de 901 
quinze dies 902 
previ anunci al butlletí oficial de la província  903 
durant el qual les persones interessades podran examinar-lo 904 
i durant aquest termini de vuit dies més presentar les al·legacions o reclamacions que 905 
s'estimin adients 906 
que la comissió valora positivament els treballs realitzats  907 
per tal de rectificar  908 
els saldos inicials d'ingressos i despeses 909 
reconeguts 910 
de pressupostos tancats 911 
de forma que aque(s)ts saldos es corresponguin fidelment a una realitat 912 
i 913 
la proposta d'acord  914 
que va ser: 915 
per sis vots a favor 916 
i en el qual als 917 
els grups municipals de C i P manifesten la seva disconformitat 918 
que vers els comptes no fa referència a la seva correcció formal i comptable 919 
sinó a la gestió econòmica que realitza l'equip de govern 920 
i que no és compartida pels altres grups municipals 921 
i que va motivar que no aprovessin el pressupost 922 
que ara es renda i la modificació del mateix 923 
(:) i la del 924 
i la del portaveudel grup municipal de E 925 
que manifesta que per co- 926 
coherència en la seva postura 927 
també s'abstindrà  928 
en l'aprovació dels comptes 929 
ehm ehm la comissió proposa 930 
a l'ajuntament en ple 931 
l'adopció de l'acord següent 932 
vist l'expedient tramitat i examinat acuradament 933 
i atès que l'expedient s'ha de sotmetre a període d'informació pública pel termini de quinze 934 
dies previ anunci al tauler d'edictes i al butlletí oficial de la província 935 
durant el qual i vuit dies més les persones interessades podran presentar les al·legacions i 936 
suggeriments que s'estimin adients 937 
atès que la comissió considera que han quedat degudament justificats els manaments de 938 
pagament i d'ingrés 939 
i les alteracions patrimonials 940 
dels comptes presentats 941 
de conformitat amb l'article cent vuitanta-nou i concordants 942 
i de i de la llei trenta-nou barra vuitanta-vuit de vint-i-vuit de desembre  943 
dels informes de secretaria i de l'interventor 944 
l'ajuntament en ple acordaria 945 
primer aprovar 946 
el compte general del pressupost de l'exercici de mil nou-cents noranta-cinc 947 



amb la redacció i documentació que hi ha a l'expedient 948 
segon 949 
suspendre l'efectivitat d'aquest acord fins que transcorri el termini d'informació pública 950 
sense que es presenti reclamacions 951 
i en el cas d'haver-ne  952 
caldrà sotmetre'l de nou a la consideració de la comissió de pontes de comptes i 953 
posteriorment al ple 954 
tercer 955 
que l'alcalde realitzi els tràmits que calgui per donar compliment al present acord 956 
i especialment per posar a l'expedient la documentació complementària a disposició a la de 957 
la sindicatura de comptes de C i del tribunal de comptes 958 
ehm ehm 959 
(7) ehm ehm 960 
C: nosa(l)tres 961 
nosa(l)tres  962 
nosa(l)tres votem a favor de la gestió 963 
no podem votar en contra de com s'ha portat la la 964 
el gasto 965 
amb vàries amb vàries ocasions he[a]m quedat 966 
he[a]m criticat la manera dels gastos com se porta(v)en 967 
i aquesta vegada pues tam(b)é donem la confirmació 968 
de les a(l)tre o- ocasions que nosa(l)tres ja he[a]m (a)nat denunciant a través de l'any 969 
Ar: jo tal  970 
tal i com vaig dir a la comissió 971 
donat que:: 972 
quan es van elaborar aquestos pressupostos 973 
a l'any noranta-cinc 974 
era finals d'any i per tant 975 
els pressupostos es van elaborar ja en base a lo que havia passat 976 
i donat que  977 
el meu grup i jo mateix ens vam incorporar a l'ajuntament mitjans d'any 978 
ens vam  979 
abstenir  980 
amb la: amb la votació del pressupost del noranta-cinc 981 
i per tant fem el mateix amb el que és el compte general 982 
d'aque(s)t mateix 983 
pressupost 984 
A: el nostre grup 985 
per coherència en el seu moment 986 
si us sembla perquè vaigui a comentar xx de la gestió administrativa  987 
i de la despesa realitzada 988 
faríem dos votacions 989 
si us sembla 990 
xxX(3)Xxx que sigui aprovat per unanimitat la gestió administrativa 991 
sí 992 
i passem a votació xxX(2)Xxx 993 
vots amb:: contra 994 
sí per això ho dic 995 



vots amb:: contra/  996 
del compte general del pressupost del noranta-cinc/ 997 
vots en contra/ 998 
(5) vots a favor/ 999 
(:) abstencions/ 1000 
S: (3) uhm en aquest cas 1001 
cal sotmetre de nou a consideració 1002 
l'expedient 1003 
i en el suposat que hi torni a haver empat  1004 
caldrà crear el vot de qualitat del president decideixi 1005 
A: molt bé  1006 
tornem a votar 1007 
vots en contra/ 1008 
(4) vots a favor/ 1009 
(:) abstencions/ vot de qua[ka]litat 1010 
(3) punt novè 1011 
perdó  1012 
punt novè 1013 
oferta pública d'ocupació de l'any mil nou-cents noranta-sis 1014 
i convocatòria de places 1015 
S: (:) vista la plantilla orgànica aprovada pel ple de la corporació el dia quatre de juny de 1016 
mil nou-cents noranta-sis 1017 
de conformitat amb les vacants i places cobertes temporalment que s'hi contenen 1018 
i atesa la conveniència de limitar a l'oferta pública aquelles places 1019 
el cobriment de les quals és imprescindible 1020 
en aque(s)t moment 1021 
i incentivant els processos promoció interna mobilitat i redistribució d'efectius 1022 
seguint le re- les recomanacions de l'administració de l'estat establertes al re(i)al decret 1023 
cent cinquanta-nou barra noranta-sis de dos de febrer 1024 
a l'empara dels articles noranta i cent dos de la llei set vuitanta-cinc 1025 
catorze punt cinc i a divuit de la llei trenta vuitanta-quatre xx i següents de la llei vuit 1026 
vuitanta-set  1027 
cinquanta-set del reglament de personal i resta de legislació aplicable 1028 
l'ajuntament en ple 1029 
acordaria  1030 
aprovar la oferta pública d'ocupació 1031 
del personal d'ague(s)t ajuntament 1032 
per a l'exercici de mil nou-cents noranta-sis 1033 
i disposar  1034 
la seva publicació d’una forma reglamentària 1035 
en segon cas 1036 
vista l'oferta pública d'ocupació 1037 
aprovada pel ple de la corporació i atès que s'han aprovat les bases generals que regiran les 1038 
convocatòries que s'efectuïn 1039 
per cobrir places en propietat i places interines o personals 1040 
atès que cal convocar les proves selectives per a cobrir algunes de les places incloses a 1041 
l'oferta pública i d'ocupació d'enguany 1042 
i en conseqüència s'ha de procedir a l'aprovació de les bases 1043 



de conformitat a la amb la normativa 1044 
anteriorment esmentada 1045 
es proposa que l'ajuntament 1046 
acordi 1047 
primer 1048 
convocar  1049 
les següents places 1050 
una plaça de tècnic d'administració general grup a 1051 
dues places d'administratiu  1052 
d'administració general grup ce per promoció interna 1053 
dues places d'auxiliar administratiu 1054 
general grup de per concurs d'oposició lliure 1055 
quatre places d'ajudant de serveis varis de la brigada municipal grup e per concurs lliure 1056 
i dues places de peó  1057 
de serveis de la brigada municipal grup e per concurs lliure 1058 
i aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria de les places esmentades 1059 
i determinar que l'alcalde disposi el que calgui per donar compliment al present acord 1060 
A: s'aproven les bases/ 1061 
de l'oferta pública d’ocupació de mil nou-cents noranta-sis/ 1062 
C: sí 1063 
A: (:) punt desè 1064 
homenatge al senyor Jo (nom de persona) 1065 
(10) senyor secretari 1066 
S: la proposta d'acord 1067 
és la següent 1068 
atès que a l'expedient tramitat per a la concessió del títol de fill predilecte al senyor Jo 1069 
que fou alcalde de T des de l'any mil nou-cents trenta-quatre fins a l'any mil nou-cents 1070 
trenta-vuit 1071 
han quedat degudament acreditats els motius i les raons 1072 
que justifiquen la conveniència de personalitzar en ell el reconeixement general 1073 
a totes les persones que durant i després de la guerra civil van haver de patir l'exili 1074 
i situacions semblants a les que va patir el senyor Jo 1075 
pels càrrecs que va ocupar  1076 
fruit de la voluntat popular i sempre al servei de la ciutat de T 1077 
i a favor dels ideals de llibertat 1078 
atès: 1079 
que al llarg del seu mandat van produir-se millores en molts àmbits de la vida social i van 1080 
executar-se o iniciar-se 1081 
obres significatives per a la col·lectivitat 1082 
atès que mai no li ha estat fet cap reconeixement a títol personal ni per motiu del càrrec que 1083 
ocupà 1084 
ni amb anterioritat ni posteriorment al restabliment de la democràcia 1085 
i encara que amb molt retard cal recuperar la seva figura i retre-li per part dels seus 1086 
conciutadans el reconeixement que mereix 1087 
atès que la proposta de l'ajuntament de T ha estat recolzada per les institucions públiques 1088 
més importants del nostre país com consta a l'expedient 1089 
en conseqüència i de conformitat amb l'acord plenari del dia nou d'abril 1090 
(:) ehm ehm i el reglament especial per a la concessió d'honors i distincions d'ague(s)t 1091 



ajuntament 1092 
l'ajuntament en ple acordaria primer 1093 
concedir al senyor Jo el títol de fill predilecte de la ciutat de T 1094 
segon organitzar una exposició  1095 
de la seva època que tindrà lloc durant la festa major 1096 
i dedicar un monolit a la seva memòria que s'ubicaria al parc del P 1097 
tercer 1098 
organitzar un acte protocol·lari per tal de procedir al lliurament de la a la família del senyor 1099 
Jo de la distinció que li és atorgada a títol pòstum 1100 
i quart 1101 
que l'alcalde realitzi els tràmits que calgui per tal de donar compliment a la present 1102 
resolució 1103 
A: (4) algun comentari/ 1104 
C: sí 1105 
(7) referent a l'homenatge al metge i alcalde de T  Jo 1106 
al que ho va ser a la iniciació de la guerra civil 1107 
he de manifestar 1108 
i més tenint amb compte  1109 
que per la meva edat i d’haver viscut  1110 
e[a]ncara 1111 
e[a]ncara que de infant 1112 
encara que hi vai(g) viure d'infant 1113 
els fets i les circumstàncies que T va viure 1114 
considero que és inadequat i inoportú 1115 
recordar un època 1116 
que una ciudadania  1117 
dividida 1118 
plena de odis 1119 
i amb les mateixes característiques que 1120 
i amb les mateixes característiques que ara veiem a la televisió 1121 
en lo que està passant a l'antigua iugoslàvia 1122 
(::) no vull[j] caure al parany 1123 
de manifestacions que puguin tindre un doble interpretació 1124 
però sí que tinc que dir  1125 
que són vàries les persones que volíem manifestar amb contra 1126 
i he procurat evitar per no tornar a reviure 1127 
els dos bandos 1128 
que tant mal 1129 
han fet als 1130 
a la nostra ciutat 1131 
mirant-ho fredament 1132 
al fons no es qüestiona l'homenatge  1133 
al doctor Jo 1134 
que per desgràcia li va tocar de viure tan mala època 1135 
lo que es qüestiona[ε] és  1136 
el protagonisme  1137 
de un regidor i d'un partit 1138 
E 1139 



que va ser un gran partit abans de l’any mil nou-cents trenta-sis 1140 
però que actualment 1141 
amb un programa antiquat 1142 
ple de odis i amb fracassos continuats 1143 
no troba la seva trajectòria 1144 
les notícies 1145 
d'avui mateix de la televisió  1146 
ens confirmen que el senyor Co ha de dimitir i que la senyora Pa- 1147 
P 1148 
en alguns moments tan erudita 1149 
ha de callar 1150 
senyor Ar 1151 
vostè té la tasca de l'esport  1152 
i de la promoció econòmica 1153 
en l'esport  1154 
és difícil de veure 1155 
és difícil de veure els resultats 1156 
p(e)rò amb la promoció econòmica 1157 
si dividís la ciutadania 1158 
pos- pocs resultats tindrà 1159 
(::) senyor A  1160 
(::) si 1161 
tant 1162 
necessari 1163 
era ague(s)t homenatge 1164 
ha tingut cinc anys per fer-ho 1165 
és una exigència del senyor Ar  1166 
per poder  1167 
conservar l'alcaldia 1168 
no pateixi 1169 
vostè 1170 
re- és és és alcalde 1171 
de un poble 1172 
desmotivat 1173 
i sense il·lusió 1174 
i que reclama que vingui de fora 1175 
per resoldre els problemes 1176 
(:::) vostè és l'alcalde d'un ajuntament amb un dèficit pressupuestari continuat i p(r)ogressiu 1177 
i amb aguestes circumstàncies 1178 
no trobarà hereu 1179 
no tingui por d'una moció de censura 1180 
cada vegada ens serà més difícil i més antipopular anivellar la balança pressupostària 1181 
senyor A 1182 
senyor Ar 1183 
tots els alcaldes 1184 
pel sol fet de ser alcaldes 1185 
si són uns bons alcaldes 1186 
(::) ja 1187 



ja tenen l'homenatge 1188 
(:) no hi entrem amb més detalls 1189 
no recordem temps passats i pro:curem que no hi tornin 1190 
i punt 1191 
i i preocupem-mos [preoku'pemos] de les coses actuals 1192 
jo demanaria pel bé de tothom 1193 
que ague(s)t vot sigui secret 1194 
ja que hi pot haver opinions molt diverses 1195 
i no cal gua- i no cal guardar rancúnies 1196 
Ar: per al·lusions 1197 
sí  1198 
per al·lusions al meu partit 1199 
lo mínim que puc fer 1200 
des del mes d'abril que estem remenant ague(s)t tema 1201 
i per nosaltres era un més de les coses que s'havien de fer 1202 
una més 1203 
de les coses que s'havien de fer 1204 
una més  1205 
no la única 1206 
una més  1207 
lo únic que he[a]m fet és proposar-la i tirar-la endavant 1208 
creiem que és: 1209 
una cosa que des del  1210 
restabliment de la democràcia s'havia d’haver fet 1211 
i no s'havia fet abans 1212 
per tant 1213 
mai és tard 1214 
(:) des de llavors he hagut d'aguantar uf 1215 
improperis 1216 
i coses rares 1217 
contínuament 1218 
de part de vostè 1219 
i mai he entrat a discutir-les 1220 
i avui 1221 
i avui tampoc  1222 
entraré a discutir-les 1223 
perquè penso que es desqua[ka]lifiquen per si soles 1224 
el meu partit és el que és 1225 
té els problemes que té 1226 
però no és ague(s)t ni el lloc ni el moment per entrar a discutir-ho  1227 
si vostès estan tan amb desacord 1228 
votin amb contra 1229 
amb secret 1230 
o amb privat 1231 
o 1232 
o ballant si cal 1233 
facin el que vulguin 1234 
però penso que el tema és prou seriós 1235 



(:) com per:: 1236 
no treure coses que estan fora de lloc i que no vénen al cas 1237 
estem parlant de fer l'homenatge amb una persona 1238 
i són vostès els que han tret  1239 
aguestes coses negres i coses rares contínuament 1240 
natres no volíem pas entrar  1241 
a jutjar  1242 
ni bandos 1243 
ni: fusellaments 1244 
ni coses rares 1245 
són vostès els que l'han tret 1246 
penso que no: 1247 
no era el tema 1248 
i vostès ho han fet 1249 
(:) vostès mateixos 1250 
C: tot lo que jo haigui pogut dir està escrit als llibres 1251 
i els llibres són d'historiadors 1252 
A: (7) sí però això de la Pi (nom de polític) i el C (nom de polític) totes aguestes 1253 
afirmacions de tipo personal i de partit que li ha dedicat al senyor Ar i que després m'ha 1254 
dedicat a mi ni estan  1255 
als llibres i tenen res a veure 1256 
amb el senyor Jo i a l'homenatge que se li faigui 1257 
quedi tranquil senyor C 1258 
amb dos coses 1259 
quedi tranquil amb dos coses 1260 
vull[j] dir: 1261 
ni tinc por de la moció de censura 1262 
bueno sí que em fa por una moció de censura 1263 
quedi-li ben clar 1264 
perquè em toca eh: la moció de censura comporta  1265 
un candidat alternatiu 1266 
i a la vista del panorama que tenim 1267 
m'assusta una mica 1268 
m'assusta una mica 1269 
(:) i l'a(l)tra por que li vull[j] treure 1270 
miri ho tinc molt clar  1271 
que això no és una exigència 1272 
d'E  1273 
cap a nosa(l)tres per tindre l'alcaldia 1274 
nosa(l)tres tenim l'alcaldia 1275 
perquè som el partit 1276 
que va tindre més vots 1277 
en les darreres eleccions municipals 1278 
el partit que en la història de les eleccions municipals democràtiques des de l'any setanta-1279 
nou cap aquí ha obtingut el millor resultat 1280 
és que el que vam obtindre nosa(l)tres 1281 
fa uns mesos 1282 
per això tenim l'alcaldia 1283 



(:) per això la tenim 1284 
parlar de bòsnia i lligar-ho [lli'gaw] amb T 1285 
em sembla que: com a mínim és insultar  1286 
a la gent de T 1287 
aquí no hi ha musulmans  1288 
aquí no hi ha croats 1289 
aquí no hi ha  1290 
serbis 1291 
em fa l’e[a]fecte que no hi són 1292 
i barrejar 1293 
homenatges a: 1294 
amb una persona  1295 
que deve tindre els seus mèrits 1296 
perquè va arribar a ser fins-i-tot delegat de la G 1297 
que li he[a]m reconegut  1298 
una part de l'ajuntament 1299 
però que també li ha reconegut 1300 
institucions 1301 
tan importants 1302 
com el president de la G 1303 
que no fa una nota simple 1304 
sinó que fa una reflexió al voltant de la persona i l'alcalde   1305 
M: (::) (L2) (17) (L2) 1306 
A: molt bé 1307 
vots a favor/ 1308 
perdó  1309 
primer consi- 1310 
ficarem a votació si la 1311 
votació 1312 
se fa secreta o no 1313 
perquè siguem tots lliures d'expressa(r)-mos 1314 
vots a favor de que la: 1315 
no cal fer-ho 1316 
o no cal votar 1317 
S: el tema de la votació secreta 1318 
la regulació que hi ha és de que: 1319 
la votació secreta únicament podrà utilitzar-se per a la elecció 1320 
o destitució de persones 1321 
segons regula l'article cent dos  1322 
del reglament d'organització i funcionament de les corporacions locals 1323 
A: per lo tant 1324 
per una qüestió legal no es pot 1325 
S: tanmateix 1326 
si l'ajuntament decideix  1327 
una altra mena de votació: 1328 
serà sota el seu criteri 1329 
(::) i sota la seva responsabilitat 1330 
A: (8) opinions 1331 



xx M 1332 
t'és igual 1333 
vosa(l)tres tam(b)é 1334 
a mà alçada 1335 
(:) vots a favor de l'homenatge del doctor Jo/ 1336 
alcalde de T 1337 
vots en contra/ 1338 
(3) abstencions/ 1339 
S: (5) pots repetir el resultat si (u)s plau  1340 
Ar: (5) set a favor 1341 
dos en contra 1342 
i quatre abstencions 1343 
set contra dos 1344 
S: (7) d'acord 1345 
A: (::) punt onzè 1346 
adquisició d'un camió 1347 
S: (10) la proposta d'acord és que  1348 
atès que: 1349 
la partida tres-cents vint-i-dos  1350 
sis-cents vint-i-tres zero u 1351 
del pressupost municipal de mil nou-cents noranta-sis 1352 
s'ha habilitat crèdit per a l'adquisició de maquinària 1353 
per als diferents serveis municipals 1354 
atès que a l'expedient hi ha la proposta d'adquisició d'un camió equipat amb un equip de 1355 
bombeig  1356 
atès que cal iniciar els tràmits  1357 
per contractar el subministrament esmentat 1358 
que l'ajuntament  1359 
té aprovat un plec 1360 
de condicions generals aplicables a la contractació de subministraments i que s'ha elaborat 1361 
un plec de condicions particulars 1362 
que ha de regir aque(s)t contracte i la redacció ha de constar a l'expedient 1363 
atès que hom considera 1364 
que el procediment d'adjudicació 1365 
més adient 1366 
és el del concurs obert 1367 
el ple de l'ajuntament aprovaria 1368 
primer incoar expedient per a la contractació de l'adquisició d'un camió equipat amb un 1369 
equip de bombeig 1370 
mitjançant un procediment obert 1371 
per la forma de concurs i per tramitació ordinària 1372 
i tal com preveu  1373 
l'article dos-cents setanta-quatre de la llei vuit vuitanta-set 1374 
anunciar-lo reglamentàriament 1375 
segon  1376 
aprovar el plec de condicions administratives particulars 1377 
que regirà la contractació de l'obra 1378 
tercer 1379 



autoritzar la despesa corresponent 1380 
per import de vuit milions i mig de pessetes  1381 
i condicionar l'adjudicació del contracte 1382 
a l'aprovació definitiva del pressupost municipal per al present exercici 1383 
i a l'efectiva concertació i disponibilitat del crèdit 1384 
i quart 1385 
facultar l'alcalde 1386 
tan àmpliament com calgui 1387 
per a l'execució d'aque(s)t acord i especialment 1388 
perquè realitzi la resta de tràmits preceptius  1389 
d'impuls de l'expedient 1390 
fins a la formalització del corresponent contracte 1391 
A: vots a favor/ 1392 
o comentaris perdó 1393 
M: (L2) a ver (28) (L2) 1394 
A: algun a(l)tre comentari 1395 
vots en 1396 
uhm vec que és: 1397 
vot per unanimitat 1398 
eh: no vot 1399 
vots a favor/ 1400 
(::) vots amb contra/ 1401 
(:) abstencions/ 1402 
(4) punt dotzè 1403 
projecte d'urbanització 1404 
de la unitat d'actuació dos 1405 
del sector del P 1406 
eh: punt 1407 
punt d'actuació dos del P potser no s'entén 1408 
per aclarir-ho: [akla'riw] a la sala és el carrer que va des de la cantonada de casa R i B fins a 1409 
la paret del: 1410 
pati de les monges 1411 
S: (::) doncs: 1412 
atès que el document presentat pels titulars dels terrenys de la unitat d'actuació de sòl urbà 1413 
número dos del sector del P 1414 
té per objecte la seua urbanització 1415 
de confor- de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal 1416 
i resta de normativa aplicable 1417 
l'ajuntament en ple acordaria 1418 
primer 1419 
aprovar inicialment el projecte d'urbanització de referència 1420 
amb la informació que consta en l'expedient 1421 
segon 1422 
sotmetre l'expedient a informació pública 1423 
per termini de vint dies hàbils previ anunci al butlletí oficial de la província i a un diari de 1424 
divulgació de la província 1425 
durant aque(s)t termini se sol·licitarà l'informe del servei territorial d'urbanisme de L 1426 
i si no es presenten reclamacions l'expedient  1427 



quedarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord 1428 
i se'n trametrà còpia  1429 
a la comissió d'urbanisme de L 1430 
l'acord d'aprovació definitiva  1431 
haurà de publicar-se  1432 
amb les mateixes formalitats que el d'obertura de tràmit d'informació pública 1433 
tercer 1434 
l'alcalde realitzarà els tràmits que calguin  1435 
per donar compliment a la present resolució 1436 
A: (:) opinions/ 1437 
(::) vots a favor/ 1438 
(5) punt tretzè 1439 
confecció pla normatiu refós 1440 
elaborat a trenta-u del dotze del noranta-cinc 1441 
es tractaria d'aprovar el pla normatiu 1442 
refós 1443 
com diu la paraula 1444 
que recull totes les xxx 1445 
C: amb ague(s)t aspecte jo li vui consultar al senyor secretari si jo amb aguest motiu 1446 
m'hai(g) d'absentar de la sala 1447 
i xxx 1448 
S: repeteixo  1449 
el que hai(g) dit abans 1450 
qualsevol persona que senti que té un interès directe 1451 
en l'assumpte 1452 
té l'obligació d'absentar-se 1453 
C: tot el poble hi té interessos 1454 
S: un interès directe i personal 1455 
no un interès general 1456 
A: (::) tot lo poble coneix aquestos planos 1457 
no s'aprova cap modificació de normes 1458 
C: jo no entenc xxx 1459 
A: vots a favor/ 1460 
(4) vots amb contra/ 1461 
abstencions/ 1462 
S: en contra o abstencions 1463 
R: en contra 1464 
S: tres 1465 
tres vots en contra 1466 
espera 1467 
J: s'havia d'haver votat abans això 1468 
S: perdó eh 1469 
són dotze vots a favor i tres en contra 1470 
eh 1471 
deu vots a favor i tres en contra 1472 
A: sí 1473 
sí sí 1474 
S: val 1475 



A: (::) informes precs i preguntes 1476 
R: un moment si us plau 1477 
no hi ha res d'urgència 1478 
j[j]o aquí hi trobo a faltar amb ague(s)t ordre del dia 1479 
el el que vam presentar els de C 1480 
referent al pèrit 1481 
que se mos que se mos 1482 
va dir que ho tractaríem en comissions 1483 
xX(2)Xx 1484 
nosa(l)tres mos vam comprometre a: 1485 
a presentar un informe  1486 
esmenat 1487 
lo projecte que hi havia esmenat 1488 
e[a]s va dir 1489 
per part del senyor alcalde que convocaria una comissió de govern per tractar aguestes 1490 
e[a]smenes abans del ple 1491 
i la nostra sorpresa ha sigut que a la comissió d'obres no s'ha presentat 1492 
per lo tant no hem pogut presentar les e[a]smenes 1493 
les portem aquí 1494 
A: perdó perdó perdó 1495 
[em sembla que hi ha un error 1496 
hi ha un error] 1497 
R: [perquè estan aquí] 1498 
A: em sembla molt bé que estigui aquí 1499 
R: natres voldríem que  1500 
és és xx aguesta moció del xx 1501 
aguesta moció del xx 1502 
es es tractés aquí  1503 
a al ple 1504 
A: a veure l'acord 1505 
l'acord de la comissió 1506 
S: l'acord 1507 
no hi va haver acord 1508 
hi va haver informe 1509 
A: a la comissió darrera  1510 
vostès van dir que tenien uns informes de tècnics 1511 
R: que ja mos havien dit d'anar a recollir  1512 
i que el dilluns els tindríem 1513 
A: i que vostès presentarien  1514 
en base a aguestos informes 1515 
quan vostè els presentés 1516 
perquè el tècnic estava de vacances  1517 
no sé si el dilluns o quin dia 1518 
quan tinguessin els informes 1519 
convocaríem la comissió 1520 
però els informes encara no els tenim ara 1521 
R: j[j]o considero que els informes els hai(g) de presentar amb una comissió 1522 
A: a veure 1523 



es va quedar que vostè 1524 
aquell dia no els tenia perquè el tècnic estava de vacances 1525 
i es va quedar que es convocaria a partir de que tinguéssim los informes 1526 
R: és igual estan aquí 1527 
A: no home no 1528 
però no estan aquí 1529 
vam quedar  1530 
i el compromís hi és 1531 
i l'acord de la comissió 1532 
és ague(s)t 1533 
de que vostès presentarien uns informes d'un tècnic 1534 
que no hi era amb aguell moment perquè estava de vacances 1535 
i que una vegada els tinguéssim  1536 
convocaríem la comissió 1537 
i ague(s)t és el compromís que hi ha 1538 
i això està escrit a l'acord de comissió 1539 
i no hi ha cap problema amb això 1540 
R: però això era abans del ple 1541 
A: però bé 1542 
si no m'ha donat los informes com vol que la convoqui la comissió 1543 
j[j]o no (e)ls tinc 1544 
vostè sí que els té 1545 
però [j]o no 1546 
R: vostè ja sabia que els te[i]nia 1547 
A: home j[j]o 1548 
j[j]o no sé 1549 
[j]o no tinc que sapiguer res més que lo que vostè m'explica 1550 
R: bueno però jo els hi vai(g) dir  1551 
no els tinc aquí perquè estava 1552 
de de 1553 
A: de vacances 1554 
el tècnic que els hi feia 1555 
R: però el dillums les tindré  1556 
però com que la la comissió d’obres abans del pròxim del proper ple 1557 
A: j[j]o no tinc cap problema amb convocar-la 1558 
però  1559 
vam quedar 1560 
i així està e[a]scrit 1561 
a l'acord de comissió 1562 
que vostè presentaria els papers i convocaríem automàticament la comissió 1563 
vostè no ha vingut 1564 
ha portat les xx 1565 
j[j]o que sé si ha tornat de vacances aque(s)t tècnic 1566 
no sé ni quin tècnic és 1567 
vostè va dir això 1568 
R: i era i era  1569 
em sembla que era dimarts aquella comissió 1570 
o el dijous perdó 1571 



A: a mi tothom m'ha donat los informes 1572 
j[j]o no tinc cap problema 1573 
li hai(g) dit vàries vegades amb aguest tema 1574 
però penso que recollir o discutir esmenes amb un tècnic  1575 
s'ha de fer amb comissió 1576 
j[j]o vull dir una cosa 1577 
Al: a mi em sembla que el procés  1578 
tal com vam quedar 1579 
és que presentaríem esmenes nosaltres 1580 
tothom presentaríem esmenes xx 1581 
totes 1582 
perquè el procés és ague(s)t 1583 
i totes les presentarem 1584 
totes aguestes  1585 
esmenes o canvis que hi vulguem introduir  1586 
s'enviaran a l'arquitecte redactor del projecte 1587 
l'arquitecte redactor del projecte 1588 
reflexarà tot lo que nosa(l)tres demanem 1589 
que es canvia o no es canvia 1590 
si ho accepta o no ho accepta 1591 
xX(2)Xx i una vegada el tingui 1592 
refet 1593 
allavòrens passarà per comissió i allavòrens serà quan lo posarem  1594 
a la primera exposició al públic 1595 
xX(6)Xx ara falta agafar tot lo que vulguem canviar del pèrit 1596 
lo que puguem canviar 1597 
o lo que li vulguem fer 1598 
xX(24)Xx 1599 
R: accepto la postura que ha agafat l'alcalde 1600 
de convocar una comissió  1601 
vull[j] dir 1602 
vostès han fet unes esmenes que j[j]o tampoc no coneixo 1603 
allavontes s'han de fer en comissió 1604 
més que res ho hem de consensuar en comissió 1605 
Al: ja la farem la comissió 1606 
R: però nosaltres presentem ara les nostres esmenes 1607 
les nostres opinions 1608 
però después 1609 
que s'aprovin o no s'aprovin 1610 
ja serà la comissió prèvia 1611 
la que decidirà 1612 
A: algun informe 1613 
J: sí bueno j[j]o vull[j] informar que sobre el museu 1614 
xX(2)Xx la comissió de governació i promoció econòmica 1615 
vam quedar així 1616 
amb el Cc iniciarem un document de cessió de xX(6)Xx 1617 
A: i contrainformo que hai(g) quedat el divendres a les sis de la tarda 1618 
amb el president del Cc per parlar del tema eh/ 1619 



(:) j[j]o crec que mos falta un informe 1620 
(::) penso que hi ha un tema  1621 
que va sortir molt polèmic 1622 
desgraciadament 1623 
massa polèmic en l'anterior ple 1624 
és el tema d'una subhasta d'una pedra 1625 
que es va fer un procediment  1626 
que amb alguns no ha agradat 1627 
en tot cas es va seguir 1628 
que es va nomenar un president d'una comissió 1629 
i que hi ha hagut uns resultats 1630 
previs 1631 
j[j]o no diria que definitius 1632 
i que crec que val la pena 1633 
que els que hi som 1634 
i els que escolten 1635 
que molts potser han vingut per això 1636 
rebessin alguna informació d'ague(s)t tema   1637 
Eu: eh 1638 
lo:: xx s'e[a]stà: 1639 
s'e[a]stà fent 1640 
i:: 1641 
com que van sortint cosetes 1642 
pues 1643 
creiem oportú de que fins que no:: 1644 
s'acabi 1645 
que no: 1646 
de no fent diguem més informació més mullader 1647 
hi ha hagut un informe del: 1648 
que es va demanar 1649 
a la mateixa empresa 1650 
que l'any noranta dos 1651 
a sol·licitud de l'alcalde 1652 
va fer 1653 
eh: 1654 
diuen que:: 1655 
amb terrenys de propietats 1656 
de l'ajuntament 1657 
s'han tret 1658 
uns quatre-cents metros cúbics 1659 
que: l'import aproximat d'aque(s)ts quatre-cents metros cúbics són és de tres-cents 1660 
nets eh  1661 
comptant els guanys que han fet amb l'extracció 1662 
són de entre tres-centes seixanta mil i sis-centes mil pessetes 1663 
(:) aleshores ha aparegut per (a)quí 1664 
un informe 1665 
del: pedani 1666 
de la Te 1667 



a on resulta que: 1668 
un veí d'allà li va donar  1669 
cent dotze mil pessetes 1670 
per puguer treure pedra 1671 
que se'ls guarda per 1672 
per arreglar camins 1673 
xX(4)Xx 1674 
aguestes pessetes se les va ingressar  1675 
a nom seu 1676 
i amb nom  1677 
d'un altre 1678 
(::) eh:: 1679 
arrel d'ague(s)t informe que es fa 1680 
que el fa el mateix alcalde perquè va anar al jutjat a fer l’entrega de les pessetes 1681 
i el jutjat li va dir que no:: 1682 
que no:: 1683 
en fin que no se hi [sej] podia agafar 1684 
que anés a l'ajuntament 1685 
va vindre entregar aquí 1686 
a conseqüència d'això el senyor alcalde 1687 
amb un bon criteri 1688 
ha dit de moment al al pedani de la Te 1689 
que: 1690 
que queda 1691 
suspès del càrrec 1692 
i (e)l::: segon  1693 
punt que: m'hai(g) decidit a fer 1694 
és de demanar un certificat bancari 1695 
des del moment que es va: 1696 
o[aw]brir ague(s)t compte que diu que té el senyor alcalde de la Te 1697 
conjuntament amb un altre veí d'allà 1698 
fins a la data d'avui  1699 
per aviam quin moviment 1700 
bancari  1701 
s'ha fet amb ague(s)t compte 1702 
perquè vull[j] dir era exclusiu per això 1703 
a ve(u)re si podem anar esbrinant coses 1704 
e[a]stem així 1705 
A: em fa l'efecte 1706 
senyor  1707 
Eu 1708 
que explica les coses 1709 
sí 1710 
no no 1711 
si tot lo que ha dit és veritat lo que passa que no ho ha explicat tot 1712 
ni  1713 
ni de la manera que s'havia explicat 1714 
aquí no apareix un informe  1715 



un dia 1716 
ni l'alcalde demana amb una e[a]mpresa xxx 1717 
j[j]o tinc les còpies 1718 
(:) si rebobinem una mica la pel·lícula 1719 
em fa l'efecte que a tots e[a]ns convé 1720 
en el ple passat 1721 
(:) es va acusar 1722 
(::) en el ple passat es tenia que suspendre cautelarment 1723 
suspesa una  1724 
licitació 1725 
de subhasta 1726 
perquè una persona 1727 
en concret un tal senyor Fa 1728 
va fer una al·legació 1729 
dient 1730 
que  1731 
una altra persona o empresa 1732 
en ague(s)t cas SL 1733 
havia fet 1734 
coses 1735 
considerades 1736 
molt greus 1737 
com era 1738 
intrusisme miner 1739 
expol·li 1740 
i xx fiscal 1741 
en base a la actuació que feia[ε]  1742 
amb una finca 1743 
de número trenta-set 1744 
polígono trenta-sis 1745 
de: l'antic municipi de Ta 1746 
i deixim acabar si us plau 1747 
eh 1748 
ho sigui es fixaven els fets 1749 
amb la instància d'ague(s)t senyor 1750 
de forma molt clara 1751 
al grup de C comissió 1752 
tots vam estar d'acord amb suspendre-ho 1753 
perquè vam veure que si era veritat això 1754 
la cosa era molt greu 1755 
però no obstant això 1756 
en el plenari es va calentar l'ambient 1757 
d'una forma jo crec excessiva 1758 
i crec excessiva perquè vostès 1759 
amb aguell moment 1760 
havent-se aprovat també per unanimitat instruir 1761 
una comissió investigadora que vostè presidia 1762 
doncs van donar tota la credibilitat possible  1763 



amb aguell informe del senyor Fa 1764 
malgrat nosaltres els hi vam desmentir 1765 
no amb paraules sinó 1766 
amb documents de la direcció general  1767 
d'indústria 1768 
en concret del departament de mines 1769 
que no tenia cap dret 1770 
concedit 1771 
sinó que havia presentat simplement uns papers 1772 
i tenia un registre d'entrada 1773 
vostès van donar-li tota la credibilitat possible 1774 
i van llançar duríssimes 1775 
duríssimes acusacions 1776 
contra ague(s)t tal  1777 
SL 1778 
fent servir uns arguments del tal  1779 
Fa 1780 
intrusisme miner 1781 
expol·li 1782 
delicte fiscal 1783 
i a més a més s'hi va afetgir 1784 
el delicte ecològic 1785 
i tot això  1786 
anant-se concretant sempre a béns comunals de l'ajuntament  1787 
i amb concret a la finca número trenta-set  1788 
del polígono número trenta-sis 1789 
de l'antic terme municipal Ta 1790 
(2) què ha passat a posteriori 1791 
vostè ha fet les seues coses  1792 
io no hai(g) reco- e[a]ncarregat res a cap eh:: 1793 
empresa 1794 
ha sigut vostè 1795 
president 1796 
d'aguesta comissió investigadora 1797 
que ho ha e[a]ncomanat  1798 
doncs a la mateixa empresa que va fer un informe previ 1799 
cosa que em sembla correcte 1800 
ague(s)t informe previ 1801 
sí que diu que s'ha 1802 
s'han treballat 1803 
amb un  1804 
havent-hi 1805 
una dos tres quatre cinc sis set vuit 1806 
unes dotze  1807 
parcel·les 1808 
comunals 1809 
en aguesta 1810 
en aguesta zona en conflicte 1811 



ens afirma que només s'ha treballat 1812 
o només s'ha tret pedra 1813 
amb una d'elles 1814 
de número  1815 
cinc 1816 
i no pot desxifrar qui és lo que ho ha fet 1817 
perquè diu que aquesta extracció de pedres 1818 
s'ha produït fa 1819 
més d'un any 1820 
com a mínim  1821 
més d'un any 1822 
per lo tant han sortit herbes 1823 
i en cap altra 1824 
i entre aguestes altres  1825 
hi ha la famosa trenta-set  1826 
del polígon trenta-sis  1827 
d'antic terme de Ta 1828 
no hi ha treballat  1829 
ni SL 1830 
ni ningú més 1831 
almenys així ho afirma ague(s)t ingenier  1832 
o ague(s)t geòleg amb concret 1833 
i  1834 
valora[e] 1835 
l'extracció 1836 
i tam(b)é ho fica[e] entre comilles 1837 
perquè diu que s'haurien de tindre en compte rebutjos i no sé quines coses passen a no ser a 1838 
on 1839 
de les extraccions de pedra amb ague(s)t preu que vostè ha indicat 1840 
però no diu qui ho ha fet 1841 
amb paral·lel  1842 
o prèviament 1843 
el pedani 1844 
que per això els tenim 1845 
per això els tenim 1846 
se li demana l'informe 1847 
que casa[e] 1848 
perfectament 1849 
amb ague(s)t 1850 
que diu que a la finca del:: 1851 
número trenta-set 1852 
parcel·la trenta-sis 1853 
de l'antic terme  1854 
de Ta 1855 
no hi hagut extracció 1856 
que a la trenta-cinc 1857 
propietat dels veïns d'Au 1858 
sí que n'hi ha hagut i és del senyor 1859 



l'extracció del senyor SL 1860 
que a la trenta-sis 1861 
que és seua 1862 
col·lindant a la trenta-set 1863 
d'extracció tam(b)é n'hi ha hagut i que la fa el senyor Ac 1864 
que a la qua[ko]ranta-cinc 1865 
propietat d'un tal  1866 
Ba 1867 
la fa el senyor Fa 1868 
i accepta  1869 
i admet 1870 
que fa cosa de quatre anys 1871 
el tal Fa 1872 
va donar cent dotze mil pessetes  1873 
als veïns 1874 
de Ta 1875 
per treure pedra de la número cinc 1876 
aguesta  1877 
que el senyor 1878 
geòleg 1879 
identifica com a: 1880 
finca que s'ha tret pedra 1881 
però en cap cas identifica qui ho ha fet 1882 
ague(s)t senyor que té més informació 1883 
i que per lo vist 1884 
amb nom 1885 
de tota una sèrie de gent que apunta Ba 1886 
Co 1887 
Na 1888 
Jor 1889 
tots veïns  1890 
de Ta 1891 
reben uns diners 1892 
que pensen destinar amb una cosa  1893 
que finalment no destinen  1894 
i que posteriorment ingressen  1895 
al banc 1896 
a mi no em va semblar correcte  1897 
i per lo tant 1898 
el vai(g) destituir 1899 
de forma cautelar 1900 
i celebro que li sembli correcta  1901 
la meua actuació 1902 
però lo que no em sembla gens correcte  1903 
és que 1904 
en el ple passat 1905 
amb una sola informació  1906 
d'un senyor particular que amb aquell moment els hi vai(g) dir 1907 



avui els hi recordo 1908 
anava a la seva llista 1909 
que per lo tant jo vai(g) entendre que el tema  1910 
es polititzava 1911 
amb unes afirmacions molt greus 1912 
d'expol·li 1913 
d'expol·li 1914 
de defraudació fiscal 1915 
de delicte ecològic 1916 
avui se'ns vulgui fer passar  1917 
com si res passés 1918 
que ja ho informarem d'una altra manera 1919 
A: no senyors 1920 
és a dir la finca trenta-set 1921 
que va sortir cinquanta mil vegades en la discussió anterior 1922 
i que és el motiu 1923 
de rasga(r)-mos les vestidures tots plegats 1924 
resulta que està  1925 
incòlume 1926 
que no s'hi ha tocat res 1927 
que no s'hi ha tocat res 1928 
i que totes les altres finques comunals 1929 
d'aguell paratge 1930 
estan 1931 
exactament igual 1932 
excepte  1933 
una 1934 
que curiosament 1935 
aguell que volia vetllar més 1936 
per la puresa 1937 
del sistema 1938 
del valor ecològic de la zona 1939 
i perquè les coses es fessin com déu mana 1940 
és ell  1941 
qui paga 1942 
als veïns d'allà 1943 
treu pedra 1944 
i no legalitza res 1945 
perquè no està re- legalitzat 1946 
Eu: que consti amb acta 1947 
A: i tant 1948 
i tant que consta amb acta 1949 
això està aquí 1950 
tot això són documents 1951 
jo no m'invento les coses 1952 
ni dóno més valor amb un que amb un a(l)tre 1953 
eh 1954 
per lo tant em fa l'e[a]fecte 1955 



em fa l'e[a]fecte 1956 
que vostè senyor Eu 1957 
que va dir coses gruixudes 1958 
i sobretot el senyor J 1959 
que les va dir més gruixudes encara 1960 
com a mínim 1961 
als restants membres de l'ajuntament 1962 
perquè si bé van 1963 
acusar directa i frontalment 1964 
a dos persones 1965 
i sobretot al tal  1966 
SL 1967 
(:) als demés membres de l'ajuntament que formen part de l'equip de govern  1968 
que se'ns insinuava contínuament 1969 
connivència 1970 
i possibles tractes de favor 1971 
com a mínim 1972 
ens haurien de demanar disculpes 1973 
i com a màxim 1974 
i com a màxim 1975 
eh i com a màxim 1976 
i si tot apunta amb aguesta direcció 1977 
el dia que vostès presentin l'informe definitiu 1978 
que no crec que pugui diferir gaire d'ague(s)t 1979 
perquè dubto que ningú se'n vaigui a treure pedra per aguell 1980 
per aguella zona 1981 
jo 1982 
si no ho fan vostès 1983 
per higiene democràtica 1984 
per higiene democràtica 1985 
per responsabilitat política 1986 
i per dignitat personal 1987 
els hi demanaré la dimissió de vostès dos 1988 
J: (:) jo voldria dir dos coses aquí 1989 
eh:: xX(3)Xx vostè diu  1990 
que:: 1991 
això va ser degut 1992 
a unes al·legacions del senyor Fa 1993 
d'un particular 1994 
no 1995 
això va ser degut 1996 
a una denúncia 1997 
posada per un particular 1998 
a indústria 1999 
secció de mines 2000 
xX(1)Xx segona 2001 
aquí no es donava credibilitat al senyor Fa 2002 
aquí es donava credibilitat amb una acta notarial 2003 



queda clar 2004 
amb una acta notarial 2005 
i es va llegir l'acta notarial 2006 
eh 2007 
no amb un parlar d'una persona 2008 
sinó amb una acta notarial xxx 2009 
i en quant a lo de expol·li 2010 
em vai(g) limitar  2011 
a llegir les al·legacions 2012 
que aquesta persona 2013 
va fer a l'ajuntament 2014 
i no se hi [sej] va posar res de collita pròpia 2015 
A: no: 2016 
si això ja ho sé 2017 
J: eh 2018 
i no se hi va posar res de collita pròpia 2019 
lo que es va fer  2020 
va ser 2021 
senzillament 2022 
exposar això d'aquí 2023 
i: degut amb això d'aquí 2024 
creure que s'havia de parar 2025 
la: la subhasta 2026 
perquè amb un principi 2027 
eh 2028 
xX(2)Xx i aquí: hi fa falta una cosa 2029 
[no 2030 
hi fa falta una cosa 2031 
no se'n va beneficiar cap particular aquí] 2032 
A: [no 2033 
no no] 2034 
J: [no  2035 
no] 2036 
A: [adjudicat a tots 2037 
no sé si ho sap vostè 2038 
els inspectors de mines i de medi ambient 2039 
no se'n mouen ara] 2040 
J: bueno 2041 
quan vostè ha estat parlant hai(g) callat 2042 
ara també li toca callar 2043 
quan: 2044 
aquí no es va beneficiar cap particular 2045 
aquí el que es va fer va ser  2046 
buscar el bé comú 2047 
el bé comú 2048 
que és el bé de T 2049 
és a dir 2050 
el que no cal fer  2051 



subhastar una:  2052 
tindre indici 2053 
el més mínim indici 2054 
de subhastar un bé comú on hi ha hagut un moviment de terres 2055 
on hi ha hagut una sèrie de coses 2056 
això d'aquí s'ha de posar amb xx 2057 
A: però a veure 2058 
senyor J 2059 
el problema de fondo 2060 
J: és v(e)ritat 2061 
és v(e)ritat 2062 
A: el problema de fondo 2063 
el problema de fondo 2064 
el problema de fondo 2065 
el- a ve(u)re 2066 
quan s'acabi l'expedient 2067 
s'acabarà 2068 
però el problema de fons 2069 
sempre ha sigut el mateix 2070 
que vostès han afirmat i reafirmat 2071 
perquè algú els hi ha degut explicar així 2072 
perquè dubto 2073 
J: hi ha una acta notarial home 2074 
A: [no no 2075 
que l'acta notarial] 2076 
R: [prèviament] 2077 
A: [deixi estar de l'acta notarial] 2078 
J: [com que em deixi estar de l'acta notarial] [irat] 2079 
A: diu el que 2080 
el notari apunta lo que li diuen 2081 
i això ja li hai(g) explicat vàries vegades 2082 
[rumor general] 2083 
però a vostè se li ha demostrat 2084 
i a qui ha volgut del seu grup 2085 
i a qui ha volgut de fora del seu grup 2086 
que aquí no hi ha cap permís del senyor SL ague(s)t 2087 
per lo tant 2088 
si aquest senyor SL 2089 
diu 2090 
que jo sóc 2091 
no sé què 2092 
el notari va i ho apunta 2093 
i li cobra después lo que 2094 
lo que li haigui de cobrar 2095 
a veure un moment 2096 
Al: hi ha una pregunta també 2097 
que un senyor particular 2098 
acusa[ε] d'un expol·li 2099 



allavòrens d'això vostès se'n fan ressò 2100 
se ho [sew] creuen per endavant 2101 
no hi ha comprovació de si la finca aquella s'ha expol·liat o no s'ha expol·liat 2102 
si s'ha robat o no s'ha robat 2103 
J: digue-li a la policia que hi comprovi 2104 
Al: la policia no sap si aguella parcel·la és la trenta-set o la trenta-sis 2105 
i el tio tam(b)é va apuntar  2106 
lo que li van dir 2107 
qualsevol se ho ha de creure 2108 
j[j]o 2109 
senyor J deixi’m parlar 2110 
si tot això que van dir al ple anterior 2111 
és veritat 2112 
fos tot veritat 2113 
mínima  2114 
veritat 2115 
la meva dimissió 2116 
la meva dimissió dels càrrecs 2117 
ja fa dies que la té l'alcalde 2118 
la dimissió total 2119 
la tindria al damunt de la taula de seguida 2120 
però com que això no és veritat 2121 
és mentida 2122 
i ràpidament 2123 
claro 2124 
a jo em va sorprendre molt de dir 2125 
cony 2126 
jo deia potser t’han colat una finca por ahí que deien que és d'aguell i resulta que no ho és 2127 
anem a mirar-ho [mi'raw] 2128 
anem a comprovar-ho [kompro'βaw] 2129 
i es fa un informe que xx 2130 
que el fa el pedani lo 2131 
que diu que no 2132 
que això no és v(e)ritat 2133 
que això no és v(e)ritat 2134 
no hi ha hagut cap expol·li 2135 
lo que passa és que aquí hi ha hagut un senyor 2136 
que el van autoritzar 2137 
uns veïns de To 2138 
pensant-se amb aguell temps que 2139 
ells podien autoritzar 2140 
els hi va donar unes pessetes después per allò 2141 
bueno per dellòs 2142 
i aque(s)t senyor xx 2143 
después se les va guardar i va dir bueno pues sí ho hai(g) cobrat 2144 
bueno  2145 
i vam dir 2146 
pues aque(s)t senyor ha de cessar 2147 



aque(s)t senyor ha de cessar 2148 
perquè a última hora  2149 
no no 2150 
ha de cessar 2151 
i amb més motiu havia de cessar perquè m'estan fotent 2152 
una finca xX(14)Xx 2153 
Eu: Al 2154 
previ l'in- 2155 
previ l'acta notarial 2156 
Al: sí 2157 
Eu: hi ha un informe 2158 
no 2159 
dos 2160 
un amb: 2161 
vint-i-tres de febrer del noranta-sis 2162 
Jm 2163 
cap de la policia local de l'ajuntament de T 2164 
que durant la patrulla rutinària efectuada per aquesta policia 2165 
local 2166 
el dia vint-i-tres del present any 2167 
a la zona de la Te 2168 
hem observat que al polígon trenta-sis 2169 
parcel·la trenta-set i trenta-vuit 2170 
s'efectuen obres d'extracció de pedra 2171 
que personats en el lloc 2172 
observem que al segment han extret pedres aproximadament amb una superfície de cinc-2173 
cents metres quadrats 2174 
que les màquines i camions que xxx 2175 
perteneixen a SL resident a Tal 2176 
[això el vint-i-tres de febrer] 2177 
Al: [molt bé 2178 
senyor] 2179 
A: a ve(u)re 2180 
deixa 2181 
Eu: amb tretze de març 2182 
els agents tres i quatre 2183 
que personats en la zona de la Te 2184 
efectuen una patrulla rutinària 2185 
al terme de Ta 2186 
al polígon trenta-sis 2187 
a les parcel·les trenta-set i trenta-vuit 2188 
s'ha efectuat una inspecció ocular  2189 
per tal d'observar si el senyor SL 2190 
continuava extraient pedra 2191 
de les esmentades parcel·les 2192 
i de la que se'n desprén 2193 
que 2194 
en els darrers dies 2195 



suposadament 2196 
no s'ha extret pedra de la zona 2197 
i que està identificada xxx 2198 
A: un moment  2199 
un moment 2200 
un moment 2201 
Eu: una de 2202 
una de 2203 
moltes vegades 2204 
les ha acompanyat l'arquitecte 2205 
A: vari- vari- 2206 
vàries preguntes al voltant d'aguestos informes 2207 
Eu: a veure 2208 
A: com pot ser que 2209 
que xxx per uns policies que han passat pel seu curs de nou mesos 2210 
i que segurament els han especialitzat en la lluita de:: 2211 
contra el narcotràfic 2212 
la delinqüència menor 2213 
el trànsit 2214 
ordenances municipals 2215 
quan aguestos senyors han tardat lo que han tardat 2216 
són geòlegs i diuen lo que diuen 2217 
és contradictori 2218 
una altra contradicció que apareix 2219 
és que  2220 
curiosament 2221 
la policia en aguells moments 2222 
la manava vostè 2223 
Eu: sí 2224 
però ague(s)t 2225 
perdó 2226 
A: i difícilment 2227 
aguestos senyors van allà i 2228 
Eu: lo dia tretze de març 2229 
va ser vostè 2230 
lo dia tretze de març 2231 
va ser vostè 2232 
qui va ordenar 2233 
que anessen a la Te 2234 
A: claro 2235 
claro 2236 
perquè jo tinc 2237 
una denúncia i una queixa 2238 
que es treu pedra il·legalment 2239 
i quan 2240 
i quan jo pregunto 2241 
quan jo pregunto 2242 
a la persona que tenim 2243 



delegada allà dalt 2244 
senyor Tp 2245 
diu que l'està traient de la seua finca 2246 
i no ho nega ningú això 2247 
io no hai(g) negat mai que es tragués pedra allà dalt 2248 
mai  2249 
lo que sí hai(g) negat sempre 2250 
i els informes me donen la raó 2251 
i miri que tranquil que estic 2252 
és que es tragués d'una finca municipal 2253 
jo no hai(g) afirmat ni que hi hagués expol·li 2254 
ni intrusisme 2255 
ni delicte ecològic 2256 
ni molt menys 2257 
evasió d'impostos 2258 
coses que vostès han afirmat 2259 
amb públic 2260 
j[j]o no vull[j] repetir lo que hai(g) dit 2261 
Eu: hem perdut l'expedient que hi ha 2262 
A: [sempre perd l'expedient 2263 
sempre perd l'expedient que hi ha] 2264 
J: [no no 2265 
ja rectificarem ja] 2266 
A: [sempre perd l'expedient 2267 
però d'una forma exemplar] 2268 
J: [xx d'haver volgut parar la subhasta] 2269 
A: [la subhasta no perdoni] 2270 
J: [si el dia tretze de març 2271 
ja sabia] 2272 
A: [no no 2273 
jo no sabia  2274 
jo no sabia tot això] 2275 
j[j]o tenia la certesa que no s'estava tocant la finca 2276 
perquè confio en determinades persones cosa que vostè no fa 2277 
que el problema de fons és aguest 2278 
(:) que no s'estava tocant la finca municipal 2279 
eh que no s'estava tocant la finca municipal 2280 
els hi havia dit jo 2281 
els hi havia dit 2282 
el senyor Al 2283 
i els ho havia dit el senyor Tp 2284 
però clar 2285 
com que nosaltres no tenim cap credibilitat 2286 
vostès 2287 
(L2) dale que te pego (L2) 2288 
i així estem 2289 
i no he[a]m acabat 2290 
i en quant que no s'havia de fer la subhasta 2291 



me n'hai(g) descuidat d'explicar-los-hi [ekspli’kalzi] 2292 
ens ha arribat 2293 
perquè es va sol·licitar quan es va 2294 
quan el moment procedimental ho va: 2295 
creure oportú 2296 
i el secretari així ho va estimar 2297 
es va fer arribar l'informe 2298 
a la direcció general  2299 
d'administració local 2300 
que ha arribat 2301 
el vint de juny 2302 
per tant més tard 2303 
que el ple passat 2304 
i ens diu 2305 
us trameto adjunt l'informe relatiu a l'arrendament 2306 
d'un aprofitament de pedra situat en terrenys 2307 
de naturalesa comunal 2308 
relació de l'expedient  2309 
tal tal tal tal 2310 
l'article nou coma u tretze 2311 
en fi 2312 
hi ha tota una sèrie d'articles 2313 
i lo que acaba dient és que  2314 
aquesta direcció general considera que procedeix 2315 
que l'arrendament d'aque(s)t aprofitament comunal 2316 
s'efectuï pel sistema de subhasta pública 2317 
i en el seu cas 2318 
per procediment restringit si el ple de la corporació ho aprova[ε] 2319 
cas de valorar  2320 
altres valoracions per damunt de la purament econòmica és a dir 2321 
el procediment 2322 
administratiu 2323 
seguit 2324 
per l'ajuntament de T 2325 
per l'ajuntament de T 2326 
en diverses comissions 2327 
i ratificat per per vostè en aguelles 2328 
era 2329 
el correcte 2330 
absolutament correcte 2331 
i no 2332 
el que ens proposava 2333 
i no el que ens proposava 2334 
i anuncio 2335 
que en el proper ple 2336 
al mes de setembre 2337 
es traurà a subhasta pública 2338 
perquè és el procediment correcte 2339 



i és una manera d'incrementar ingressos 2340 
eh 2341 
J: [jo vai(g) demanar] 2342 
A: [no 2343 
no 2344 
i no 2345 
perdoni 2346 
no perdoni 2347 
perdoni 2348 
senyor J] 2349 
i no el que ens proposava 2350 
el senyor Fa 2351 
en la seua demanda 2352 
d'aquell dia que paralitzava i demanava 2353 
que a part de denunciar i difamar/ 2354 
a part de denunciar i difamar/ 2355 
demanava la paralització perquè ell deia que tenia uns drets miners 2356 
que no són certs 2357 
i que ja vam anunciar en el seu moment 2358 
que quedi clar 2359 
que no hi ha hagut 2360 
ni expol·li 2361 
ni:: 2362 
ni cap cosa d'ague(s)t estil 2363 
en cap finca comunal de l'ajuntament 2364 
excepte una 2365 
i precisament 2366 
a càrrec del senyor Fa 2367 
curiós 2368 
J: clar que sí no curiós 2369 
mos sembla correcte 2370 
[rumors] 2371 
no anaven en contra de la persona es va defendre el bé 2372 
el bé comú 2373 
A: perdó 2374 
perdó 2375 
Eu: va contra teva 2376 
J: va contra qui 2377 
va contra qui/ 2378 
contra qui/ 2379 
(3) contra qui/ 2380 
A: el públic és adult  2381 
en la seva majoria 2382 
i sap donar compte de les coses 2383 
i sap qui té fama i qui no té fama 2384 
i sap els comentaris de bar 2385 
de botiga que s'han fet 2386 
i els qui s'hauran d'empassar 2387 



R: a mi m'agradaria 2388 
que amb ague(s)t tema 2389 
e[a]s e[a]s mesurés i es tingués cautela 2390 
A: avui/ 2391 
avui/ 2392 
avui demana cautela  2393 
i mesura 2394 
avui la demana[e] 2395 
R: oh 2396 
Al: abans 2397 
A: poca memòria tenim 2398 
eh 2399 
R: fins que 2400 
fins que s'acabi l'expedient 2401 
Al: bueno 2402 
A: no s'havia acabat que ja ens van acusar 2403 
de connivència  2404 
de no sé què 2405 
de no sé quantos 2406 
ara 2407 
hem de posar mesura i cautela/ 2408 
J: un particular qui diu això 2409 
A: i vostè l'aplaudeix 2410 
J: no senyor 2411 
jo fai(g) 2412 
no 2413 
i ho deixo aquí 2414 
Ar: t'has equivocat tio 2415 
i ja està 2416 
[comentaris] 2417 
t'has equivocat amb la manera  2418 
i amb les formes  2419 
i amb tot 2420 
xxx 2421 
[comentaris (6)] 2422 
A: a veure 2423 
s'ha de vigilar lo que es diu 2424 
que ens hem de veure cada dia 2425 
que ens hem de veure cada dia 2426 
[comentaris (5)] 2427 
Eu: a ve(u)re 2428 
una ul- 2429 
una última pregunta 2430 
[comentaris (5)] 2431 
l'ajuntament:: 2432 
va adquirir: 2433 
un cotxe amb subhasta 2434 
no/ 2435 



quin ús se'n fa d'ague(s)t cotxe/ 2436 
A: quin ús se'n fa d'ague(s)t cotxe/ 2437 
ús municipal 2438 
Eu: i perquè no hi posem uns anagam- 2439 
un sello de l'ajuntament 2440 
A: (::) se hi [sej] pot posar 2441 
Eu: val 2442 
M: (L2) servicio oficial (L2) 2443 
Eu: lo que sigui 2444 
A: no la vull[j] dir més grossa 2445 
val més que mesurem les paraules 2446 
vale/ 2447 
s'aixeca la sessió       2448 



Codi de la sessió plenària: TPLENS3¡Error! Marcador no definido. 
Tipus de sessió plenària: Extraordinària 
Tipus de transcripció: Ortogràfica 
Lloc i data: Ajuntament de Tremp, 12 d'abril de 1995 
Núm. de cinta: 3A 
Codi dels informants: A, S, Al, C 
Tema: Condemna institucional per l'assassinat a mans d'ETA d'un brigada d'infanteria 
vinculat a la ciutat 
Durada: 8 minuts  
Nombre total de mots: 1.073  
 
 
A: normalment un ajuntament com el nostre: 1 
es dedica a debatre:  2 
qüestions: 3 
materials moltes vegades 4 
arranjaments de carrers 5 
temes de llum 6 
impostos 7 
etcètera etcètera 8 
malauradament avui ens he[a]m de reunir 9 
de forma extraordinària 10 
per culpa d'uns tercers 11 
per culpa d'uns assassins 12 
que han portat la tragèdia amb una família 13 
i que han portat la tragèdia:  14 
tam(b)é amb ague(s)t poble de T 15 
amb aguesta comarca del PJ 16 
a C i a tota E 17 
no és doncs precisament un dia d'alegria  18 
ni una reunió: 19 
poguéssim dir 20 
massa animosa 21 
però 22 
malgrat això 23 
nosa(l)tres 24 
considero que l'ajuntament de T 25 
i la seua població 26 
donar la resposta 27 
callada 28 
respectuosa 29 
però  30 
contundent a la vegada 31 
i ho comença a fer 32 
amb aque(s)t acte simbòlic que representa ague(s)t ple 33 
(3) malgrat això 34 
el ple s'ha de legalitzar 35 



i en primer lloc 36 
conseqüència de l'acte seria: 37 
que la el consistori en ple autoritzés  38 
la celebració d'ague(s)t 39 
ple extraordinari 40 
suposo 41 
que 42 
que tots esteu d'acord 43 
no/ 44 
R: i tant (xiuxiueig) 45 
A: el ple només té un únic punt  46 
a l'ordre del dia 47 
que és una declaració institucional  48 
que totes les persones i grups polítics que conformem l'ajuntament de T 49 
he[a]m pactat prèviament i que a continuació 50 
donarà lectura 51 
el secretari de la corporació 52 
S: atès que el dia:  53 
deu d'abril de mil nou-cents noranta-cinc  54 
ha estat brutalment assassinat en SS (nom de ciutat) 55 
el brigada d'infanteria M (nom de persona) 56 
persona íntimament vinculada a la ciutat i municipi de T 57 
ja que a més d'haver estat alumne de l'acadèmia general bàsica de suboficials va contraure 58 
matrimoni amb una T (gentilici)  59 
i hi passava les vacances junt amb la seva família a T on era molt apreciat i estimat per tota 60 
la població 61 
atès que l'ajuntament de T té l'obligació d'expressar públicament el seu rebuig i condemna 62 
per aquests fets 63 
en nom de la corporació municipal  64 
dels veïns de T  65 
i en general en nom de totes les persones de bona fe que creuen en la pau i en la 66 
convivència  67 
es proposa que l'ajuntament en ple acordi 68 
primer 69 
expressar públicament el seu rebuig i reprovació pel brutal assassinat del brigada 70 
d'infanteria M 71 
condemnar de manera indubitada i clara als seus autors 72 
i qualificar-los com a indesitjables pertorbadors de la pau ciutadana 73 
segon 74 
fer palès als familiars de la víctima i al conjunt de les forces armades 75 
la profunda condolència i solidaritat de tota la població 76 
i el seu recolzament més intens 77 
tercer 78 
expressar la convicció més absoluta dels veïns de T i de totes les persones de bona fe  79 
que cal mantenir la fermesa i la serenitat davant d'aque(s)ts fets criminals 80 
per tal de continuar treballant plegats per mantenir la pau i la convivència pacífica 81 
que són principis fonamentals de la nostra societat i el nostre patrimoni més preuat 82 
A: s'aprova/ 83 



M: sí: 84 
A: a continuació 85 
i perdoneu que m'hai(g) descuidat de disculpar 86 
als regidors que per diferents motius no poden estar avui aquí 87 
iniciaríem un torn de paraules 88 
dels diferents grups polítics 89 
un dels regidors 90 
el senyor Ju 91 
que és representant del P (partit polític) 92 
no ha pogut estar aquí  93 
però m'ha fet arribar 94 
el seu suport com a persona i com a partit 95 
i m'ha demanat que expressi 96 
que el P a més de rebutjar l'acte criminal 97 
demana 98 
al govern 99 
el compliment íntegre 100 
de les penes 101 
eh dels terroristes 102 
aguesta seria la opinió del P 103 
el senyor Al (regidor del PS) tindrà la paraula a continuació 104 
Al: a part de 105 
ratificar-me [ratifi’kam] completament  106 
i fermament 107 
amb la declaració institucional de l'ajuntament 108 
vull dir que aquesta mort 109 
és una mort una mort més 110 
inútil 111 
i 112 
completament injusta 113 
perpetrada per una banda de criminals 114 
perquè no es poden anomenar de cap més manera aguesta gent sinó una banda de criminals 115 
que han perdut completament lo nord 116 
i entenen només l'objectiu de matar per matar 117 
sense cap convicció 118 
i sense cap ideologia 119 
i sense cap cosa política per al país 120 
sinó 121 
simplement matar per matar 122 
per tant 123 
rebutjar fermament aquesta postura i 124 
com a demòcrata i de com a home que:: 125 
hem apostat per un país 126 
lliure 127 
i per un país 128 
de dret 129 
i per un país de plural i de democràcia 130 
rebutjar tota aquesta 131 



aguest- aguest- aguestos fets 132 
i els que es puguin produir 133 
que malauradament  134 
segurament encara se'n produiran més 135 
i lluitar contínuament 136 
dia a dia 137 
com a qualsevol ciutadà i com a responsabilitat política dins de xxx que correspongui als 138 
ajuntaments 139 
lluitar 140 
amb les forces de seguretat 141 
i lluitar amb tothom 142 
col·laborar amb tot lo que sigui 143 
per eradicar d'una punyetera vegada 144 
aquesta mena 145 
de  146 
injustícia 147 
total 148 
i d'aquesta mena de matar per matar sense cap motiu i cap xx 149 
i per altra part donar 150 
el meu més sentit pésam als familiars 151 
i fer pregàries 152 
i fer l'esforç que sigui perquè això no passi més 153 
A: senyor C  154 
C: xX(26)Xx 155 
A: per tancar  156 
el torn d'intervenció dels grups polítics 157 
amb nom del PS (partit polític) 158 
sumar-me [su’mam] a l'exposat pels anteriors grups i a la declaració institucional 159 
i llançar un missatge 160 
o dos missatges 161 
un  162 
a les famílies i al conjunt de la societat  163 
espanyola 164 
d'e[a]sperança en el futur 165 
que malgrat aquells que deixen la vida   166 
i malgrat el sofriment que causen a les famílies 167 
i a les institucions a les quals pertanyen 168 
l'exèrcit 169 
les forces armades o altres institucions 170 
la societat e[a]spanyola 171 
la societat T (gentilici) també 172 
està convençuda dels valors democràtics 173 
està convençuda dels valors de pau i de convivència 174 
que són els valors més alts que pot tindre una societat i que en definitiva 175 
són els que reeixiran 176 
són els que tiraran endavant 177 
i llançar un altre missatge 178 
amb ague(s)t cas als terroristes 179 



als assassins 180 
que sàpiguen 181 
que no tenen a davant només l'exèrcit 182 
que no tenen a davant només la policia 183 
sinó que hi tenen tot un poble 184 
que és el poble d'E  185 
el poble de C  186 
i amb la menor mesura  187 
el poble de T 188 
(::) a l'exèrcit amb concret i a la família en particular 189 
el PS i la seua agrupació local de T 190 
els hi vol testimoniar el més profund 191 
la més profunda condolència 192 
res més 193 
i moltes gràcies a tots 194 



Codi de la sessió plenària: TPLENS4 
Tipus de sessió plenària: Ordinària 
Tipus de transcripció: Ortogràfica 
Lloc i data: Ajuntament de Tremp, 25 de febrer de 1993 
Núm. de cinta: 4A 
Codi dels informants: A, S, J, Al, Ju, Mz 
Tema: Resolucions de modificació de normativa urbanística (del punt 12è al final de la 
sessió) 
Durada: 12 minuts 
Nombre total de mots: 1.932  
 
 
A: reiteradament de que ja hi estava d'acord  1 
des de la direcció general d'urbanisme  2 
aguesta aguesta aclaració 3 
aguesta presa de posició 4 
de la direcció general d'urbanisme 5 
ha estat tramesa a tots els grups  6 
i a tots els regidors 7 
i d'alguna manera doncs ve a donar la raó al que veníem pregonant l'equip de govern 8 
no perquè sigui un equip de govern  9 
sinó perquè és un tema que no s'ha tractat 10 
eh: perquè sí 11 
sinó que s'ha tractat conjuntament  12 
des del principi 13 
amb la direcció general d'urbanisme 14 
que és amb qui es contracta[e] i es planifica[e] aguestes obres 15 
i no es fa un carrer d'una manera determinada  16 
pel: gust o les ganes de: la persona que governi 17 
sinó per una qüestió 18 
vàries qüestions de tipo xx 19 
em permetré llegir l'informe 20 
i xX(2)Xx passaríem a votació 21 
l'ajuntament de T va acordar deixar sobre la taula 22 
xx els punts 23 
desè  24 
onzè i dotzè 25 
(..) vots a favor/ 26 
(3) vots en contra/ 27 
(..) no hi ha abstencions 28 
(2) punt tretzè 29 
modificació de l'article vint-i-dos 30 
punt set 31 
punt vuit  32 
apartat de  33 
de les normes subsidiàries vigents a T 34 
aque(s)t és un tema que també va quedar a sobre la taula 35 



xX(2)Xx 36 
hem dit que hi ha suficients vots 37 
aque(s)t article fa referència a dos apartats 38 
un de quan parlava[ε] de: 39 
eh:: de les alçades a: 40 
de les plantes baixes a tot lo que és l'àmbit circumdant al casc antic 41 
(::) que fixava que hi han un uns límits mínims  42 
lo suficientment elevats com perquè hi hagués gent amb problemes com perquè poguer 43 
edificar pisos 44 
i después que feia referència  45 
a l'altura mínima recollida per l'edificació 46 
de balcons 47 
la discrepància es va produir per mig metre 48 
després cinquanta centímetres 49 
i coses per ague(s)t estil 50 
i: va quedar sobre la taula 51 
per sis a cinc 52 
no hi havien majories suficients per xx les normes subsidiàries 53 
no hi ha  54 
hagut cap e[a]smena 55 
no hi ha hagut cap e[a]scrit 56 
en contra ni a favor del tema 57 
doncs simplement el tornaríem a posar a votació 58 
punt tretzè 59 
en definitiva 60 
modificació de l'article vint-i-dos  61 
punt set  62 
punt vuit  63 
apartat de 64 
de les normes subsidiàries 65 
vigents a T 66 
vots a favor/ 67 
(2) vots amb contra/ 68 
(.) abstencions/ 69 
(..) punt catorzè informes 70 
S: un moment 71 
uhm: hi havia un assumpte per urgència 72 
A: sí 73 
Mz: (5) ehem xxx 74 
de fixar  75 
de fixar 76 
l'ordre del dia 77 
i és la qüestió de: 78 
eh de la donació d'obra  79 
del: pintor: Vp (nom de persona) 80 
eh: aleshores això ha estat transmès  81 
eh:: a la comissió de cultura 82 
i també en comissió de govern 83 



i per tant la: qüestió seria[ε] acordar 84 
que: la proposta de la comissió de cultura 85 
eh amb aque(s)ts punts 86 
primer 87 
acceptar la donació incondicional efectuada pel senyor Vp 88 
organitzar un acte protocol·lari amb motiu de la cessió de l'obra pictòrica 89 
i facultar el senyor alcalde per signar el corresponent conveni 90 
i també per realitzar els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució 91 
A: ague(s)t és un tema antic que ha sortit vàries vegades  92 
és un pintor local 93 
aficionat 94 
xx molt valorat 95 
que ha fet donació d'aguesta obra  96 
i: ja s'havia acordat en alguna ocasió d'acceptar-ho [aksep'taru]  97 
i ara es tracta de formalitzar-ho [formalid’zaru] 98 
la primera votació seria 99 
si no hi ha cap inconvenient de: 100 
indicar-ho [indi'kaw] com a punt  101 
per a tràmit d'urgència 102 
i:  103 
si ague(s)t es produeix doncs acceptar la donació d'ague(s)t senyor 104 
s'accepta com a tràmit d'urgència/ 105 
s'accepta la donació/ 106 
J: sí sí 107 
io voldria fer una pregunta 108 
i això ja hi vai(g) preguntar a la comissió de cultura també  109 
són molts els quadres d'ague(s)t senyor/ 110 
Mz: seixanta-quatre 111 
J: i:: a on van 112 
Mz: la idea que es té en principi és fer 113 
eh una part  114 
una part 115 
això es va parlar amb ell  116 
i es va parlar doncs amb les persones amb un banc  117 
de: aque(s)ts quadres 118 
o part d'aque(s)ts quadres que hi càpiguin 119 
a la a la tercera planta 120 
de: de l'edifici de l'ajuntament 121 
part 122 
i: i: entrar també amb un concert doncs amb l'institut d'estudis ilerdencs 123 
i tot això per puguer fer una part doncs itinerant 124 
això se li ha explicat al senyor Vp 125 
ell està d'acord amb aquesta aquesta idea 126 
J: a mi em sembla bé sempre i quan la la exposició a l'ajuntament no sigui permanent 127 
A. ja ho sap que no serà permanent 128 
vui dir ara tenim un àmbit  129 
que no hi ha res i hi pot ser durant un temps 130 
però a posteriori ja ho sap 131 



una altra cosa és que a la sala de plens o al despatx de l'alcalde 132 
s'hi fiquin 133 
però no se n'hi posaran seixanta-quatre 134 
J: gràcies això  135 
és que no són pas petits 136 
A: no 137 
(..) bé si no hi ha res més/  138 
informes  139 
precs i preguntes 140 
(5) informes 141 
Ju: donen uns pamfletos pel carrer 142 
que demanen que:  143 
la restauració del molí de l'oli de Er (nom de nucli agregat) es faci per allà dalt 144 
no sé si te n'has e[a]nterat/ 145 
s'ha de parlar alguna cosa entorn d'aque(s)t tema o què 146 
A: io: 147 
ens podria donar una mica més d'informació  148 
perquè a part d'uns pamfletos apócrifos 149 
anòmins no/ 150 
hi ha dos cartes entrades a aque(s)t ajuntament de dos particulars diferents 151 
que vénen a dir el mateix que els pamfletos 152 
i demana[e] que se'l tracti  153 
a l'ajuntament 154 
i llavòrens com que van arribar posterior a l'última comissió de cultura 155 
ho passaríem a la propera comissió de cultura 156 
de totes maneres he de dir que és una mala: tàctica 157 
(2) i les persones que han signat 158 
pues bueno 159 
tindran les seues idees  160 
mos podran agradar més mos podan agradar menys però són persones que donen la cara  161 
els anònims 162 
em sembla que hi ha prou llibertat amb ague(s)t poble com per no: 163 
no/ 164 
Ju: hi ha unes firmes no/ 165 
A: no 166 
no 167 
aquí de firmes només n'ha arribat un 168 
dos 169 
dos senyors 170 
les firmes 171 
allí parla de que hi ha una recollida de firmes 172 
al diari parla d'una recollida de firmes 173 
a l'ajuntament 174 
documents signats n'hi ha: 175 
de dos senyors particulars 176 
i diferents 177 
és a dir no és una llista de firmes 178 
Ju: bé 179 



A: alguna altra qüestió/ 180 
(:) doncs s'acaba el ple 181 
Ju: pregunta 182 
J: ha ha ha 183 
Ju: eh:: o sigui a mi perquè em  184 
perquè m'hi van fer (a)nar 185 
eh:: hi ha una qüestió urbanística a la plaça de Do (nom de persona)  186 
hi ha una queixa d'uns veïns 187 
A: està entrada i registrada 188 
Ju: i tampoc no se'n parla 189 
A: bueno a veure hi ha una qüestió d'uns o[aw]lors i tal 190 
que sembla produït per l'obra que s'hi està fent 191 
s'ha trasl(l)adat a l'arquitecte director de l'obra  192 
i s'ha trasl(l)adat a l'empresa constructora 193 
Ju: no 194 
no 195 
el tema que és d'allí és de que: 196 
s'ha canviat el nivell de la cera que hi havia abans 197 
bueno l'alçada de la finestra queda[ε] més baixa de lo que tocava[ε] 198 
i aguella gent segons me van dir diu que: 199 
bueno han fet una 200 
han entrat un document aquí 201 
A: sí 202 
aquesta carta  203 
Al: sí bueno un escrit amb les firmes dels veïns i d'això 204 
que encara no se'ls ha contestat però que s'explicaran los motius 205 
perquè està així  206 
i ara és contestar-los-hi [kontes’talsi] per e[a]scrit 207 
A: de totes maneres no hi havia cap cera el que s'ha fet és una rampa 208 
Ju: sí 209 
sí  210 
hi havia una cera 211 
i bueno 212 
s'ha pujat el nivell del que hi havia[ε] 213 
s'ha pujat uns trenta centímetros 214 
Al: no tant perquè al principi de l'obra 215 
al principi de l'obra 216 
vam rebre una queixa dels veïns 217 
que d'un costat  218 
obrien la porta 219 
i ho vam canviar  220 
vui dir que 221 
allavons la solució de allí 222 
perquè hi ha moltes e[a]scales 223 
únicament s'ha pres una solució que peatonalment pugui entrar 224 
un  225 
des del carrer Sa (nom de carrer) 226 
des del carrer Ve (nom de carrer) 227 



tranquil·lament a peu  228 
sense pujar cap barrera arquitectònica 229 
que diem 230 
tècnicament està quedant molt bé  231 
clar aquestos senyors deien que qui no hi podia caminar amb cadira de rodes 232 
que se n'anés a l'hospital 233 
Ju: no 234 
això tampoc no és això 235 
però que tècnicament no 236 
Al: tècnicament se poden fer aguestes e[a]scales tècnicament se pot fer moltes coses 237 
però les e[a]scales és una solució bona clar 238 
una a(l)tra cosa tam(b)é pot ser una solució bona 239 
tècnicament hi poden haver moltes solucions bones clar 240 
ara 241 
si a una persona no li agrada[e] l'e[a]stètica o:: 242 
o el gust de cada u 243 
és indicutible claro 244 
vui dir que cada u té un gust 245 
xX(4)Xx 246 
el tema és que la finestra  247 
pues claro 248 
queda una mica més baixa 249 
però les finestres de l'a(l)tre costat estan igual de baixes 250 
i la de baix també i la de l'altre costat també 251 
vui dir que no 252 
Ju: jo hi vai(g) anar a veure-ho ['bewrew] 253 
al que és  254 
el grup  255 
que va  256 
paral·lel al carrer Sa (nom de carrer) 257 
que es puja[e] 258 
aquell los nivells s'han respectat 259 
lo que em dius tu del pas aque(s)t d'aquí 260 
jo ho accepto  261 
s'havien  262 
és un pas mixte 263 
es pot fer  264 
e[a]sgraons 265 
e[a]scales 266 
com se fan a moltes entrades de les cases 267 
e[a]scala 268 
i pas 269 
i pas de de de minusvàlids 270 
però ojo 271 
el pas de minusvàlids 272 
el pas a l'a(l)tre costat 273 
i l'e[a]scala a a(l)tre costat 274 
o sigui 275 



hi cap l’e[a]scalahi caben els e[a]sgraons 276 
hi cap el pas de minusvàlids 277 
i llavorens no cal pujar el nivell 278 
que això no deixa de comportar humitats o el que sigui 279 
a més ara aguestos veïns no (e)l no (e)l 280 
en fi van protestar al moment que ho van veure 281 
però van protestar 282 
xX(4)Xx és que les e[a]scales 283 
[les e[a]scales 284 
les e[a]scales ja hi eren] 285 
A: [si home a ve(u)re] 286 
nosa(l)tres vam rebre ague(s)t escrit i l’hem trasl(l)adat tot el que és el tema de les males 287 
o[aw]lors a qui li toca solucionar-lo [solusio'nal] 288 
un altre és el tema de la rampa que no dóna igualitat a la casa 289 
no es discuteix tant si és rampa com e[a]scales 290 
sinó que la persona que viu allí diu que el miraran 291 
eh 292 
no 293 
s'ha agafat ague(s)t escrit 294 
signat per dos o tres veïns 295 
eh 296 
i s'ha traslladat tant a l'incasol  297 
com a l'empresa constructora  298 
com a l'arquitecte director de l'obra 299 
i no ens han respost 300 
és a dir 301 
això fa una setmana que ha entrat 302 
Ju: ja 303 
però lo lamentable és que l'obra mentrestant s'ha fet 304 
A: bueno però és una obra menor 305 
home 306 
menor amb comparació amb tot lo conjunt 307 
la queixa dels veïns ha existit és a dir hi ha hagut dos queixes  308 
una d'una mala solució d'un tema d'una claveguera 309 
i: del tema ague(s)t d'un veí que diu que se’l miraran a dintre 310 
llavors s'ha trasl(l)adat al qui dirigeix l'obra 311 
al qui la paga[e]  312 
i al qui la executa[e] 313 
i estem a l'espera de rebre resposta 314 
Ju: no no però bueno escolta'm 315 
si és igual 316 
si ja d'entrada de que et canvien el nivell de la cera 317 
 i te’l posen més alt ho dic perquè és allí [xX(6)Xx] 318 
A: [ja hem recollit la protesta i l'hem fet traslladar a qui creiem que té que solucionar-la] 319 
Ju: [bueno 320 
a veure que diu 321 
però que no tingui solució no 322 
eh] 323 
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A: en un punt 1 
que deves 2 
que deves 3 
que vas opinar això/ 4 
i vas dir que constés amb acta/ 5 
que hi estaves en contra/ 6 
R: sí 7 
sí 8 
que consti amb acta que jo hi voto en contra xx aberració urbanística 9 
A: molt bé d’acord 10 
molt bé llavons en tot cas 11 
com que les actes s'envien abans 12 
igual que s'ha fet una altra esmena 13 
io lo que demano és que: 14 
qui tingui que fer alguna esmena  15 
o algun afetgit 16 
perquè considera que no recull la seua opinió 17 
doncs que ho digui prèviament 18 
no: 19 
no ara 20 
és a dir el tema no és aprovar: 21 
aguesta intervenció teua o no 22 
R 23 
R: jo m'hai(g) manifestat 24 
vull[j] dir 25 
si no se m'accepta això pues: 26 
voto amb contra 27 
de l'aprovació de la 28 
S: bueno però si no es tracta de que no s'accepti 29 
sinó que es tracta que si que es diu lo que  30 
ha de constar 31 
pues jo li fai(g) constar 32 
vull[j] dir que no té 33 
a ve(u)re 34 
en aque(s)t apartat 35 



Ar: [es tracta de que consti] 36 
S: [clar 37 
clar] 38 
A: sí bueno però això no és lo que diu ell 39 
ell diu que vota amb contra 40 
R: eh/ io aque(s)t punt no l’aprovo 41 
A: que vota amb contra 42 
S: a ve(u)re 43 
lo que: 44 
si no ho tinc mal entès 45 
lo que  46 
tu vols  47 
és que consti que: dius que votes en contra perquè és una aberració urbanística 48 
R: ja 49 
S: val 50 
i si això consta/ 51 
pos: 52 
ja està no/ 53 
pos això és el tràmit que estem ara 54 
R: sí el que passa és que jo em manifesto amb contra d'aquesta: 55 
S: val 56 
pos això és de lo que es tracta ara 57 
A: ja ho recollirà home 58 
S: pos això és de lo que es tracta 59 
R: sí 60 
sí 61 
si consta[e] 62 
S: però en aguesta fase estem 63 
pos en aguesta fase estem 64 
en què cadascú digui lo que falta de l'acta 65 
(4) a ve(u)re exactament que és el que vols que consti 66 
que és una aberració urbanística 67 
però exactament que és el que vols que consti/ 68 
que és una aberració urbanística/ 69 
R: que considero que s'ha fet una aberració urbanística 70 
atemptant 71 
bueno atemptant no 72 
contra la  73 
contra la propietat municipal 74 
(7) sí  75 
sí 76 
és això i jo fins que no hai(g) vist l'acta del ple 77 
A: si vol que hi consti això pos que hi consti 78 
S: atemptant contra  79 
la 80 
propietat municipal 81 
no/ 82 
R: (5) que consti això a l'acta xx 83 



A: (4) molt bé  84 
vale doncs segon punt 85 
S: llavors l'acta 86 
a ve(u)re 87 
perquè quedi clar 88 
l'acta 89 
incorporarà aque(s)ts dos apartats 90 
el que va fer esment el senyor C 91 
i aque(s)t altre 92 
llavors 93 
a l'original de l'acta es corregirà 94 
i d’aquesta manera 95 
A: despatx d'ofici 96 
actes de les comissions de govern 97 
vint-i-set del cinc del noranta-set 98 
tres del sis de noranta-set 99 
deu del sis del noranta-set 100 
u del set del noranta-set 101 
vuit del set del noranta-set 102 
quinze del set del noranta-set 103 
(5) punt tercer 104 
(::) compte de recaptació voluntària de l'any noranta-sis 105 
S: (4) la proposta d'acord 106 
diu el següent 107 
atès que el vigent reglament general de recaptació aprovat 108 
pel reial decret mil sis-cents vuitanta-quatre barra noranta de vint de desembre 109 
ni la instrucció de comptabilitat per a l'administració local aprovada per ordre de disset de 110 
juny de l'any noranta recull la rendició d'aque(s)t compte 111 
pel que hom considera convenient continuar tramitant-lo 112 
ja que permet un millor coneixement per part de la corporació de la gestió recaptatòria que 113 
efectuïn directament els serveis de tresoreria 114 
es proposa que el ple acordi 115 
primer aprovar íntegrament el compte de recaptació voluntària de l'exercici  116 
mil nou-cents noranta-sis el resum del qual és el següent 117 
el total del deure 118 
eren vuitanta-sis milions 119 
vint-i-cinc mil pessetes 120 
els ingressos efectuats 121 
són setanta-tres milions dos-centes qua[ko]ranta-sis mil pessetes 122 
les dates dos milions dos-centes seixanta-vuit mil 123 
pessetes 124 
la be setanta-cinc milions 125 
quatre-centes catorze mil pessetes 126 
i queden pendents per a l'exercici d'enguany encara 127 
en període de cobrament 128 
deu milions sis-centes deu mil pessetes 129 
A: (4) s'aprova el compte de recaptació voluntària/ 130 
(::) aprovat 131 



punt quart 132 
oferta pública d'ocupació del noranta-sis i convocatòria de places 133 
es tracta d'aprovar les bases que regiran aguesta oferta 134 
que és continuació de les dos anteriors que ja es van:: 135 
dur a terme durant aguest any [a’γestaη] 136 
S: la proposta d'acord 137 
diu el següent  138 
vista l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici de mil nou-cents noranta-sis 139 
aprovada pel ple de la corporació el dia setze de juliol de mil nou-cents noranta-sis 140 
atès que s'han aprovat les bases generals que regiran les convocatòries que s'efectuïn per a 141 
cobrir places en propietat  142 
i places interines o temporals 143 
atès que hi ha encara dos places incloses a l'oferta pública de l'any noranta-sis que no s'han 144 
convocat 145 
i en conseqüència s'ha de procedir a l'aprovació de les bases específiques 146 
de conformitat amb els articles vint-i-dos noranta-u cent cent dos i cent tres de la llei set 147 
vuitanta-cinc 148 
divuit de la llei trenta vuitanta-quatre 149 
dos-cents noranta i següents de la llei vuit vuitanta-set i la resta de legislació aplicable 150 
s'aprova 151 
es proposa que el ple acordi 152 
primer 153 
convocar  154 
les següents places 155 
una plaça de tècnic especialitzat en turisme grup ce 156 
i una plaça de monitor del patronat municipal d'esports 157 
grup de  158 
aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria de les places esmentades 159 
i que l'alcalde tramiti l'expedient 160 
J: (:) bé el nostre grup eh: 161 
donarà l'opinió 162 
en primer lloc 163 
podríem dir que estem d'acord amb la: 164 
amb les bases de: 165 
de la convocatòria en quant al tècnic de turisme 166 
em sembla correcte 167 
en quant a la convocatòria del: 168 
monitor esportiu 169 
en primer lloc trobo una mancança i és que: 170 
creiem que hi faltaria a l'expedient 171 
per iniciar això 172 
ja que és un tècnic  173 
dedicat al patronat municipal d'esports 174 
com al mínim un informe  175 
del patronat municipal de la junta del patronat municipal d'esports 176 
que indiqués el perfil de la persona que desitja 177 
sobre el perfil de la persona que desitja 178 
allavons es pot convocar  179 



les places determinades 180 
(:) després el que no trobem tampoc correcte i: 181 
he[a]m comparat les dos les dos 182 
mèrits que es valoren 183 
mentres el tècnic de turisme 184 
per cada any o fracció de: 185 
prestada a l'administració 186 
és un màxim de quatre punts 187 
en canvi el tècnic esportiu és un màxim de cinc punts 188 
no entenem per què aquesta diferència 189 
en quant a la titulació 190 
al tècnic de turisme se li se li valora 191 
doncs estar en possessió del títol de diplomat d'empreses i activitats turístiques 192 
dos coma cinc punts 193 
en canvi el monitor esportiu  194 
que es pretén contractar 195 
(:) és estar en possessió del títol de batxiller superior 196 
perquè es demana només graduat escolar 197 
eh 198 
o sigui estar en possessió del títol de batxillerat superior 199 
formació professional de segon grau o equivalent 200 
zero cinquanta punts 201 
altres títols oficials 202 
diplomatures llicenciatures 203 
zero coma deu punts 204 
i altres títols oficials en matèries esportives 205 
zero coma vint-i-cinc bueno és a dir 206 
que a un llicenciat amb inefc 207 
eh 208 
universitari 209 
diplomat 210 
doncs li valorem zero vint-i-cinc punts 211 
mentres a l'escola de turisme li valorem dos coma cinc punts 212 
em sembla que és un agravi comparatiu 213 
per tant nosaltres estaríem d'acord i aprovaríem 214 
les bases pel tècnic de turisme 215 
però ens oposem rotundament 216 
a: 217 
a les bases 218 
doncs del tècnic esportiu 219 
A: (3) alguna altra opinió 220 
Ar: (7) sí eh: sobre el tema que ens ocupa[ε] i donat 221 
que tant una plaça com l'altra  222 
doncs corresponen a les àrees  223 
que jo porto 224 
doncs a l'hora de fer 225 
doncs diguem les bases de la convocatòria 226 
evidentment és un tràmit administratiu però sí que es consulten les persones que estan al 227 



capdavant de les àrees 228 
i amb ague(s)t cas jo 229 
i jo li vai(g) donar conformitat perquè en un cas doncs em va semblar que estàvem buscant 230 
un perfil de nivell ce i en un altre un perfil de nivell de  231 
i per tant les titulacions que corresponien a cadascun dels llocs 232 
eren les que 233 
eren les que es necessitaven 234 
i les coses a fer doncs es corresponien amb les bases que nosaltres hem preparat  235 
llavors entenc que hi pugueu estar en contra 236 
no sé si de la plaça o de la persona que 237 
a lo millor hi pugi optar 238 
no ho sé 239 
possiblement de la plaça 240 
i bé entenc que estan ben fetes i per tant jo les donaria per bones 241 
lo qual no vol dir que si necessitem l'informe del patronat municipal d'esports es pugui fer 242 
de demés 243 
J: quina persona/ 244 
que hi pugi optar 245 
serà qui guanyi la plaça 246 
A: com que s'ha de fer encara el concurs 247 
doncs ja veurem qui hi opta 248 
i qui guanya i qui perd 249 
se sotmet a votació 250 
vots a favor de la oferta pública d'ocupació noranta-sis/ 251 
(3) vots amb contra/ 252 
(7) punt cinquè  253 
sol·licitud d'ajut econòmic per a la construcció d'un escorxador 254 
sol·licitat per la societat SA 255 
ha sigut greu eh/ 256 
[comentaris] 257 
S: (12) SA ha sol·licitat que l'ajuntament de T col·labori en el manteniment d’un escorxador 258 
frigorífic homologat 259 
que promou 260 
l'ajuntament ja va acordar el dia onze de febrer 261 
cedir la capacitat de matança de l'escorxador municipal a aque(s)t nou escorxador 262 
de forma que la seva obertura comportarà el tancament de l'escorxador municipal 263 
i de l'assumpció per part d'aquest dels serveis que prestava fins ara el municipal 264 
atès que l'escorxador promogut per SA ha de dinamitzar el sector carni i agroalimentari de 265 
la comarca i convertir-se 266 
malgrat no estar situat a T 267 
benificiarà al:: 268 
també beneficiarà el municipi i els seus habitants és per això que l'ajuntament considera 269 
d'interès aquesta instal·lació   270 
la qual cosa habilita l'ajuntament per col·laborar inicialment la seva posta en funcionament 271 
fins i tot mitjançant l'atorgament d'ajuts 272 
atès que l'atorgament de subvencions de forma directa requereix la seva previsió als 273 
pressupostos municipals 274 
i de conformitat amb el que preveuen els articles cent divuit a cent vint-i-nou del reglament 275 



d'obres activitats i serveis 276 
i resta de normativa concordant 277 
es proposa que el ple acordi 278 
primer 279 
considerar d'interès general 280 
l'escorxador homologat promogut per SA 281 
segon 282 
prendre el compromís formal de l'ajuntament de T 283 
de preveure als pressupostos municipals 284 
una subvenció destinada a col·laborar 285 
amb l'escorxador esmentat per un import de dos milions de pessetes 286 
per un període 287 
de deu anualitats 288 
la primera subvenció se satisfarà 289 
abans del transcurs de tres mesos  290 
des que l'escorxador estigui en funcionament 291 
prèvia l'obtenció de les llicències autoritzacions i actes de comprovació corresponents 292 
còpia de les quals haurà de lliurar-se a l'ajuntament 293 
i la resta 294 
de subvencions se satisfaran abans del transcurs de tres mesos des del lliurament de la 295 
societat a l'ajuntament dels comptes de la societat corresponents a l'exercici anterior 296 
degudament aprovats i inscrits al llibre dipòsit de comptes del registre mercantil 297 
l'atorgament de la subvenció queda condicionat 298 
quant a l'ajuntament a l'existència de la corresponent previsió pressupostària 299 
i quant a SA 300 
a l'acceptació de les condicions anteriors i les següents 301 
l'escorxador promogut haurà d'assumir els serveis que prestava l'escorxador municipal 302 
i permetre que els carnissers i veïns de T puguin utilitzar els seus serveis 303 
amb l'abonament de contraprestació que per aque(s)ts serveis estableixi la societat gestora 304 
SA haurà d'adreçar un escrit a l'ajuntament de T acceptant les condicions anteriors 305 
i tanmateix 306 
la recepció de la subvenció de la primera anualitat comportarà l'acceptació de les 307 
condicions 308 
el règim de revocació  309 
modificació 310 
renúncia   311 
nul·litat 312 
control  313 
incompliment i altres extrems 314 
és el previst als articles cent divuit i següents del reglament d'obres  315 
activitats i serveis 316 
A: (2) alguna: opinió 317 
J: sí 318 
sí 319 
a ve(u)re 320 
vista aguesta proposta d'acord 321 
doncs nosa(l)tres hi posaríem tres objeccions 322 
en primer lloc  323 



ens hem vist una mica sorpresos  324 
perquè al demanar l'expedient de: 325 
de: ague(s)t punt del dia d'ordre del dia 326 
els expedients xx al ple 327 
doncs amb ague(s)t punt de l'ordre del dia he[a]m trobat a dintre l'expedient 328 
tres papers  329 
exclusivament 330 
un 331 
la carta on l'e[a]mpresa privada SA demana aguesta subvenció 332 
segon paper 333 
és un carta dirigida al senyor alcalde amb aguestos empresaris 334 
i tercera 335 
l'acord de ple 336 
no entenem quins criteris administratius s'han seguit per desvincular això 337 
del: expedient de l'escorxador municipal que és el número quatre-cents setanta-u barra 338 
noranta-dos 339 
no entenem el per què no hi havia tota la documentació 340 
i això està totalment desvinculat amb un número d'expedient diferent 341 
no ho entenem 342 
en segon lloc 343 
no podem estar 344 
d'acord 345 
de cap de les maneres 346 
amb una afirmació que es fa a l'acord de ple  347 
on es diu  348 
l'ajuntament ja va acordar que el dia onze de febrer del noranta-set 349 
cedia la capacitat de matança 350 
de l'escorxador municipal 351 
a aque(s)t nou escorxador 352 
de forma que la seva obertura comportava el tancament de l'escorxador municipal 353 
això no és cert 354 
l'obertura d'ague(s)t escorxador no comportava el tancament de l'escorxador municipal 355 
perquè l'escorxador municipal avui per avui està tancat 356 
i l'a(l)tre encara no està o[aw]bert 357 
és a dir 358 
cal desvincular una cosa de l'altra 359 
no  360 
cal desvincular-la 361 
o sigui no es pot- 362 
no podem aprovar 363 
eh: ague(s)t acord de ple amb que això ho digui 364 
(::) eh: 365 
l'escorxador municipal es tanca[ε] perquè 366 
s'ha deixat morir senzillament  367 
l'equip de govern no ha fet absolutament re(s) per mantindre 368 
ague(s)t servei municpal 369 
sí ha fet papers 370 
recursos 371 



p(e)rò 372 
eh:: 373 
invertir diners a l'escorxador municipal i mantindre'l  374 
re(s) 375 
j[j]o recordo que l'any: 376 
(::) a l'any noranta-quatre 377 
eh 378 
amb data u de desembre 379 
el delegat territorial de  380 
sanitat 381 
eh: 382 
diu 383 
el re(i)al decret cent qua[ko]ranta-set 384 
barra noranta-tres 385 
que és la llei per la qual es tanca l'escorxador 386 
(:) preveu en el punt cinquè 387 
del capítol primer  388 
de l'annex segon 389 
l'obligatorietat de que tenen els establiments de baixa capacitat 390 
que és com anomenava a l'escorxador de T 391 
de disposar d'equips de refrigeració  392 
que permetin mantenir les carns  393 
a les temperatures internes exigides  394 
per ague(s)t re(i)al decret 395 
tanmateix  396 
l'esmentada normativa 397 
en el segon pàrraf de la lletra efa[e] 398 
del punt deu del capítol dos 399 
de l'annex dos 400 
permet excepcionar aque(s)t requisit 401 
per ague(s)t motiu  402 
aguesta declaració concedirà l'excepció  403 
de la càmara frigorífica 404 
sempre i quan es compleixin les següentes condicions 405 
és a dir 406 
nosaltres complint aguestes condicions  407 
que j[j]o diré a continuació 408 
doncs entrà(v)em al decret set quatre set barra noranta-tres 409 
que les carns siguin destinades a establiments eradicats en el mateix terme municipal 410 
que el temps transcorregut entre el sacrifici d'entrada de les canals i despulles a les càmeres 411 
frigorífiques dels carnissers eradicats en el municipi 412 
sigui el mínim possible 413 
i que hagin passat els preceptius controls dels veterinaris 414 
que els horaris de sacrifici facultin a l'inspector veterinari per efectuar els controls 415 
veterinaris previstos en el punt anterior 416 
amb aguestos requisits natres manteníem l'escorxador 417 
fent un mínim de reformes 418 
si ademés volíem  419 



portar  420 
la carn 421 
l'escorxador de baixa capacitat 422 
a altres municipis dins de l'àmbit territorial  423 
i segueixo llegint 424 
havíem de fer 425 
que l'escorxador de baixa capacitat estigui dotat de cambra frigorífica 426 
(:) i que la carn surti de l'escorxador a cent graus centrígraus 427 
o temperatura inferior 428 
i ademés que el transport estigui xx i comporti les condicions higienicosanitàries adients 429 
amb això natres haguéssim mantingut l'escorxador 430 
amb un mínim d'inversió 431 
d'on podia sortir aguesta inversió/ 432 
no ho sé 433 
pos per exemple des de l'any noranta-quatre estem al noranta-set 434 
amb tres millons de pessetes  435 
a milló per festa major 436 
haguéssim mantingut l'escorxador 437 
i:: 438 
el nou escorxador si s'obre a l'any noranta-vuit 439 
no ho sé 440 
amb tres o quatre milions de pessetes haguéssim pogut mante[i]nir  441 
un servei municipal 442 
perquè tampoc clar 443 
és que anem tancant serveis municipals 444 
ara tanquem l'escorxador 445 
fa un any que no tenim bàscula 446 
he[a]m tancat el cafè la lira 447 
xx 448 
he[a]m tancat la emissora municipal 449 
(::) clar  450 
és que anem tancant serveis 451 
i així és com és 452 
no obstant nosaltres 453 
no obstant nosaltres 454 
eh:: tam(b)é: 455 
tam(b)é voldria[ε] dir 456 
que amb una comissió 457 
de de sanitat 458 
amb una comissió de sanitat feta aquí a l'ajuntament 459 
on tots els- a on som tots els 460 
(:) partits 461 
(:) representats 462 
hi ha un acord de ple 463 
un acord de: 464 
d'aguesta comissió  465 
a on diu que: hi haurà una reunió de tots els: 466 
els 467 



presidida per la regidora de sanitat 468 
a on diu que hi haurà una reunió 469 
de tots els regidors 470 
perquè és un tema prou important com per tractar-lo [trak’tal] 471 
aguesta reunió no s'ha fet eh 472 
A: és terrible 473 
J: no ni terrible ni re(s) eh 474 
p(e)rò clar 475 
si un es compromet amb algo 476 
s'ha de comprometre 477 
amb tot 478 
i això no hi és 479 
llavons nosa(l)tres no obstant 480 
lo que no farem serà posar pals a les rodes 481 
ja que vostè:: 482 
s'ha compromès 483 
a:: amb una sèrie de: de 484 
(:) de gent de T i lo que no faré serà posar pals a les rodes 485 
però em sembla que aguesta actuació no és correcta eh 486 
A: molt bé 487 
això és la seua opinió 488 
pura i simplement 489 
J: no 490 
no la meua opinió  491 
no 492 
la del meu grup si us plau 493 
A: l'opinió del seu grup 494 
dubto de que sigui també ajustada a l'opinió del seu grup 495 
de tot lo que vostè ha dit 496 
perquè ha dit moltes coses diferentes 497 
a ve(u)re 498 
en primera instància 499 
hi ha dos expedients  500 
com dos coses hi ha 501 
és a dir aquí neix un expedient a partir de que un  502 
un grup d'empresaris es constitueixen amb 503 
amb una societat i comencen a escrire a l'ajuntament demanant determinades coses 504 
per tant 505 
això obre un expedient 506 
això és la justificació administrativa 507 
de per què hi ha dos expedients 508 
hi ha temes diversos que tenen expedients diversos i amb ague(s)t és un cas 509 
no no no:: per un a(l)tre motiu 510 
dos qüestions  511 
hi ha una contradicció flagrant amb lo que vostè explica 512 
és a dir 513 
si en el ple ague(s)t que fa referència 514 
que es va acordar de: 515 



de cedir-los-hi [se’δilzi] la capacitat de matança 516 
i en conseqüència 517 
cosa que vostè diu que no és cert 518 
uhm: a partir d'ague(s)t moment l'aj- l'escorxador 519 
municipal 520 
a partir de que funcionés deixaria de: 521 
de puguer operar 522 
és tant cert  523 
com que és això lo que regula 524 
és a dir a ve(u)re 525 
quan un municipi 526 
quan una societat  527 
té una determinada capacitat de matança 528 
e[a]n el moment en què la cedeix 529 
i amb ague(s)t moment es va entendre que cedia  530 
perquè la sol·licitud 531 
d'ague(s)t grup 532 
SA 533 
parlava de començar les obres al mes de maig 534 
i entrar amb funcionament  535 
al mes de setembre 536 
perquè si se'n recorden (a)nava així la cosa 537 
a nosa(l)tres ens demanàven la capacitat de matança  538 
que és lo que ens justifica[e] 539 
o ens valida[e] 540 
o ens e legalitza[e] el fet de tindre un escorxador 541 
un escorxador 542 
nostre 543 
amb la nostra capacitat de matança 544 
era era 545 
incompatible 546 
amb la cessió d'aguesta al a l'escorxador nou 547 
per què necessiten capacitat de matança SA/ 548 
li explicaré perquè vec que no ho sap 549 
SA 550 
per poguer obtindre les ajudes del feoe 551 
les ajudes públiques de la generalitat 552 
que pugen 553 
un patac important de diners 554 
necessita 555 
per la seua creació 556 
assumir 557 
determinades eh:: 558 
capacitats de matança d'altres escorxadors 559 
i tant és així que: 560 
el seu company de grup 561 
que ha tingut d'abandonar la sala  562 
perquè és un dels membres fundadors 563 



s'ha passat mesos re- recabant i demanant 564 
a ajuntaments que havien tancat aguestos escorxadors 565 
que els hi fessin aguesta cessió voluntària de matança 566 
per puguer assolir un determinat número de caps 567 
de sacrifici a l'any 568 
que permetés justificar la implantació d'ague(s)t escorxador  569 
amb 570 
l'ampara pública 571 
és a dir amb l'ampara d'una subvenció 572 
que: 573 
pel que tinc entès 574 
qua[ka]si bé ronda el qua[ko]ranta per cent 575 
és a dir 576 
quan l'ajuntament pren aguella decisió  577 
ho fa 578 
amb aguesta motivació 579 
lamento de que no tingui vostè tota la informació  580 
i digui coses que no s'ajusten a la realitat 581 
és a dir 582 
quan es fa la cessió de matança 583 
és  584 
amb plena consciència 585 
almenos de l'equip de govern 586 
que això implica 587 
el tancament del nostre 588 
perquè sinó és que no té sentit cedi'ls-hi-ho [se'δilziw] 589 
ni té sentit 590 
precisament 591 
perquè puguin 592 
abastar després 593 
ajudes  594 
públiques 595 
provinents dels fons de: B 596 
a través de la conselleria d'agricultura 597 
el fet de que no s'haiguin fet 598 
des de l'any noranta-quatre com vostè cita 599 
inversions en ague(s)t escorxador és que aguesta 600 
aguesta:: gènesi d'aguest nou escorxador 601 
fa molts dies que dura 602 
i vostè sap 603 
o hauria de sapiguer 604 
perquè participa tant a l'ajuntament com al consell comarcal 605 
com a mínim 606 
ha sentit a parlar 607 
de les dificultats que hi ha hagut 608 
en primer lloc perquè hi va haver una polèmica entre municipis de que tots volien en el seu 609 
moment ague(s)t escorxador 610 
posteriorment de trobar socis 611 



que ho haiguin:  612 
sigut capaços de capitalitzar i de tirar endavant 613 
és a dir la complexitat del tema és molta 614 
i l'ajuntament va valorar en el seu moment 615 
i l'equip de govern i l'alcalde n'és totalment conscient i: 616 
assabentat 617 
i per lo tant ho fa 618 
a consciència de que no tenia sentit 619 
invertir amb unes instal·lacions que sabíem segur que havien d'anar 620 
a: l'enderroc o al tancament 621 
que això s'ha retrassat e[a]n el temps 622 
és cert 623 
això és cert 624 
ara 625 
descarregar totes del culpes a l'equip de govern i a l'alcalde de l'ajuntament de T 626 
em sembla que és injust 627 
és a dir 628 
aquí hi ha hagut un joc complicat 629 
entre diferents municipis 630 
en el qual també hi ha participat de forma directa o indirecta o depèn de les èpoques el 631 
propi consell comarcal 632 
i finalment 633 
i a partir de fa uns mesos 634 
hi va haver un grup 635 
d'empresaris 636 
eh: alguns del sector càrnic  637 
uns a(l)tres carnissers que: 638 
van decidir tirar endavant 639 
amb proutes dificultats com se demostra el fet 640 
que ells tenien voluntat i interès amb que aguestes obres haguessen començat al mes de 641 
maig 642 
vostè sap perfectament que hi ha sigut problemes de tot índole 643 
fins i tot urbanístiques 644 
que han fet que es retardi el tema 645 
és a dir 646 
l'ajuntament no té voluntat de tancar serveis 647 
lo que passa que e[a]ntèn  648 
que s'ha d'arribar a determinats pactes amb el país 649 
i si el país vol 650 
de manera privada 651 
tirar endavant aguesta iniciativa 652 
i demana dos coses 653 
que semblen llògiques de: que obtinguin per part de l'ajuntament 654 
una  655 
la capacitat de sacrifici o de matança 656 
que fa possible assumir eh: 657 
subvencions importantíssimes a nivell comunitari  658 
i dos 659 



una subvenció anual 660 
i fraccionada 661 
com és el cas que s'aprova avui 662 
l'ajuntament ha d'estar 663 
a on ha d'estar  664 
i no amb un a(l)tre puesto 665 
i 666 
m'alegra no obstant 667 
que malgrat totes aguestes altres coses 668 
que vostès estiguin a favor d'aguest [a’γest]  669 
atorgament de subvencions 670 
J: només dos 671 
A: perdó 672 
alguna a(l)tra opinió 673 
M: (L2) me preocupa (17) (L2) 674 
A: (L2) el personal 675 
M 676 
está hablado con esta sociedad (L2) 677 
està parlat amb aguesta societat 678 
i si s'haguessin complert els terminis 679 
que io lamento de que no haigui pogut ser així 680 
doncs aguesta persona 681 
interinament hagués continuat allí 682 
i posteriorment 683 
com que està a punt de jubilar-se  684 
s'hagués jubilat 685 
o s'hagués arribat amb algun pacte de jubilació anticipada o alguna cosa per l'estil 686 
això e[a]stà parlat amb la societat  687 
com altres coses que (L2) no ha lugar avui (L2 688 
M: (L2) (30) (L2) 689 
A: (L2) depende 690 
depende M 691 
yo: he tenido mis contactos (L2) 692 
que tampoc no és el moment ara de fer-los[‘fels] públic 693 
però en fin hi ha una actuació municipal 694 
que fins i tot ha arribat a oferir terrenys del polígon industrial 695 
a cost zero 696 
eh 697 
i en canvi s'han comprat 698 
i és igual 699 
i això és una decisió privada  700 
que ells hi fiquen els seus diners 701 
a davant de una de una d'una oferta 702 
no la consideren oportuna en busquen una a(l)tra 703 
eh/ 704 
Ar: de tota manera el que avui ens ocupa és donar-hi un cop de mà 705 
A: ens ocupa una a(l)tra cosa 706 
efectivament 707 



M: (L2) si bueno per (L2) 708 
Ar: tot que estigui en terme de Ta 709 
tot i que s'haiguin demorat les obres 710 
tot i que haiguin fet obres sense permís d'obres  711 
i no sé què més 712 
lo que es tracta és que tiri endavant 713 
i nosaltres ajudar-los-hi [aℑu’δalzi] 714 
V: després jo volia preguntar sobre lo de les obres 715 
s'havia d'arreglar el terra 716 
el sostre i les parets 717 
es va comptar lo que ens costaria 718 
i ana(v)a a la ratlla dels set milions de pessetes 719 
es va comentar 720 
eh: amb l'equip de govern 721 
i es va desestimar 722 
pues esperant això 723 
de que s'obrigués el nou per setembre 724 
después eh: 725 
no sé si cal dir-ho ['diw] o no però hi ha hagut contactes amb el conseller de: 726 
no ho sé  727 
tu ho sabràs 728 
per què no en parles 729 
A: sí home 730 
V 731 
és igual 732 
jo crec que ho saben perfectament 733 
em sembla que no hi ha unanimitat de criteris 734 
J: no 735 
bueno 736 
jo voldria puntualitz[z]ar dos coses afirmacions que ha fet vostè 737 
en primer lloc 738 
llegiré 739 
la comissió de sanitat  740 
de l'acord que es va prendre 741 
eh 742 
demanar que es convoqui una reunió de tots els regidors municipals per trobar una solució i 743 
oferir-la  744 
a les parts implicades 745 
tant particulars com administració 746 
xx ague(s)t escorxador per tal de mantenir-lo amb funcionament 747 
això és l'acord que es va prendre 748 
que no s'ha respectat  749 
perquè no s'ha convocat  750 
aguesta reunió 751 
això porta data  752 
divuit de desembre del noranta-cinc 753 
no  754 
és que no hai(g) acabat 755 



al ple que vostè es refereix amb què és 756 
amb què cedim la: 757 
la capacitat de matança 758 
i amb això: 759 
ha donat a entendre que això volia dir que: 760 
finiquitem 761 
finiquitem el escorxador 762 
[bueno pues] 763 
A: [si això no és lo mateix] 764 
J: [bueno aveiam] 765 
la dones i llavons això 766 
aguest ple és amb data: 767 
onze de febrer 768 
i el dia tretze de juny 769 
vostè fa un recurs a la: 770 
generalitat on diu 771 
on diu 772 
el tancament de l'escorxador municipal 773 
quan està en tràmit la construcció d'un d'un de nou 774 
i està previst l'inici del seu funcionament el tres de setembre del noranta-set 775 
ocasionaria 776 
un greu perjudici als industrials de la zona 777 
i indirectament als veïns del municipi 778 
com sigui que no existeix cap altra instal·lació legalitzada a la zona  779 
que permeti el seu ús provisional 780 
és a dir 781 
que no el finiquitem 782 
l'intentem aguantar tant com podem 783 
perquè sabem que és un un 784 
lo que passa que no som capaços d'aguantar-lo  785 
i i fem una mala gestió i el tanquem 786 
A: això és la seua interpretació 787 
J: oh i tant  788 
claro que sí home 789 
A: jo no em penso gastar set o vuit milions de pessetes en una cosa que sa(p)s que al 790 
setembre ja té que funcionar 791 
o quan es va fer la demanda no era així 792 
J: bueno 793 
bueno 794 
R: jo em vai(g) manifestar amb aquesta mateixa comissió que no consta[e] 795 
A: llàstima 796 
R: hi vai(g) dir 797 
te'n recordes  798 
V 799 
vai(g) dir 800 
dic 801 
tancaran lo nostre 802 
escorxador 803 



per desídia 804 
A: no 805 
per desídia  806 
no 807 
R: per no actuar 808 
puntualment 809 
amb dos cosetes 810 
i l'escorxador nou  811 
no estarà 812 
construït 813 
i efectivament 814 
lo temps 815 
m'ha donat la raó 816 
A: molt bé 817 
i j[j]o que me n'alegro que li haigui donat la raó 818 
R: i ho sabia 819 
i és que 820 
construir un escorxador 821 
no es pot fer així 822 
venga 823 
amb tres mesos o amb quatre mesos 824 
és un procés llarg 825 
A: llarguíssim 826 
R: igual que la ubicació 827 
la ubicació 828 
j[j]o crec que ha faltat voluntat per buscar 829 
espai 830 
per part de l'ajuntament 831 
i fer l'oferiment a l'ajuntament 832 
amb un puesto 833 
de terme municipal de T 834 
perquè 835 
te[i]niu que tindre en compte una cosa 836 
T 837 
és el terme més gran de tot C 838 
i no hem trobat enlloc 839 
A: hi ha coses que no els ha de dir 840 
perquè no les pot dir 841 
eh és a dir la falta de voluntat de terrenys 842 
no la digui 843 
perquè no la pot dir 844 
perquè vostè no sap los contactes que ha tingut l'alcalde amb ague(s)t grup 845 
R: no mols ha explicat 846 
no mols ha explicat 847 
A: ni 848 
ni 849 
ni (L2) ha lugar (L2) 850 
perquè és una cosa 851 



R: no 852 
no 853 
no 854 
és que nosa(l)tres no comptem 855 
nosa(l)tres no comptem (cridant) 856 
A: home 857 
vostè que li vol dir amb una empresa privada a on s'ha d'ubicar 858 
R: se li pot oferir 859 
se li pot oferir 860 
A: ja se li ha ofert 861 
i li estic dient en concret que se li ha ofert 862 
els terrenys 863 
del polígon industrial 864 
propietat municipal 865 
eh 866 
són tres mil dos-cents metros 867 
per una construcció que no arriba als mil 868 
són suficients 869 
pel que sigui 870 
doncs no els ha interessat 871 
i és gratis 872 
està asfaltat 873 
té llum 874 
té aigua  875 
i té clavegueres 876 
això e[a]stà ofert 877 
R: ells tenen el seu dret a no 878 
A: bueno pues clar si tenen el seu dret  879 
llavors de què collons parles 880 
R: nosa(l)tres això 881 
des des des de l'equip de govern  882 
no se mos ha informat mai (cridant) 883 
A: claro que no 884 
són converses que l'equip de govern 885 
o l'alcalde en ague(s)t cas 886 
que és el portantveu de l'ajuntament 887 
doncs té[i] amb una empresa 888 
i si a la empresa decideix  889 
que aquí no li interessa 890 
pel que els seus motius 891 
se gasta els seus diners 892 
i va i compra[ε] una finca 893 
ell sabrà perquè 894 
R: i com és 895 
i com és que ells esta(v)en buscant  896 
finques 897 
i no van 898 
i no van 899 



A: han estat buscant finques 900 
fins que van trobar la que ells va interessar 901 
R: a quin terme municipal 902 
a T mateix 903 
A: li estic dient si li sembla correcte 904 
la oferta de l'ajuntament 905 
d'ague(s)t polígon i del que té allà al costat de la seua finca  906 
a l'iteuve 907 
que també hi tenim propietat municipal 908 
li sembla correcte 909 
R: no 910 
J: ja està bé 911 
A: a vostè no li semblarà correcte 912 
a mi em sembla que està tan a prop de la llum 913 
com pugui estar el de Ta 914 
Eu: perfecte 915 
es tracta dels costos 916 
A: costos seran per ells 917 
que són els particulars que s'interessen pels terrenys 918 
R: has de trobar un terreny amb un mínim de costos  919 
home 920 
A: escolti senyor R 921 
a ve(u)re 922 
quins costos tenia la finca  923 
propietat municipal a dintre del polígon industrial 924 
R: aguesta no l'entenc que no l'haiguin acceptat 925 
A: bueno pues si no l'entén  926 
pregunti'ls-hi amb ells 927 
R: com que vostè no mos ha informat 928 
pues no ho sabíem 929 
J: ja te ho ['tew] explicaré jo 930 
escolti aguesta finca del polígon industrial 931 
a quina distància està de la ciutat/ 932 
del nucli urbà/ 933 
A: és igual 934 
J: no és igual  935 
home 936 
la normativa diu 937 
no home 938 
no 939 
un escorxador requereix la distància d'un quilòmetro 940 
del nucli urbà 941 
A: això  942 
ho diu el senyor J 943 
J: molt bé 944 
ho diu el senyor J 945 
A: molt bé 946 
i això té la importància que té 947 



perquè ja em dirà vostè la distància que està  948 
l'escorxador de Co  949 
de L 950 
o de la cooperativa de G  951 
al mateix polígon industrial de L 952 
J: avui no ho deixarien fer 953 
eh 954 
A: per la mort de déu 955 
està a deu quilòmetros de distància/ 956 
ague(s)t que es farà està a deu quilòmetres de Ta/ 957 
J: del nucli urbà 958 
A: del nucli urbà/ 959 
sí 960 
R: sí 961 
A: sí 962 
vostè també creu que sí 963 
un a(l)tre que també home no fotem 964 
J: i en quant 965 
en quant 966 
i en quant 967 
en quant a l'a(l)tre terreny 968 
A: l'a(l)tre terreny 969 
sí 970 
és propietat municipal i està en una zona catalogada com a industrial 971 
J: vale  972 
i en quant a l'a(l)tre terreny que vostè diu 973 
està catalogat com a industrial 974 
que està allí a la zona on hi ha la iteuve 975 
A: sí:: 976 
J: doncs: 977 
si vostè:: 978 
llegeix el: 979 
el projecte de l'e[a]scorxador que va encarregar l'ajuntament 980 
al final diu 981 
que amb [els terrenys de propietat municipal no n'hi havia prou] (simultani) 982 
i ademés 983 
com vostè comprendrà 984 
des d'allí 985 
fins a la depuradora  986 
s'ha de travessar 987 
la carretera 988 
el canal de F 989 
el canal de reg 990 
el riu 991 
A: senyor J 992 
senyor J 993 
M: i des de Ta (inintel·ligible) 994 
A: he plantejat unes possibilitats 995 



que no semblaven prou 996 
se'n podria continuar parlant 997 
ara 998 
aguestos senyors 999 
són molt lliures 1000 
ja que se juguen 1001 
els seus diners 1002 
d'anar-se'l [a'nasel] a buscar a on l'han buscat 1003 
J: sí 1004 
sí 1005 
sí 1006 
A: eh 1007 
a llavors si vostè em pregunta de per què el fiquen a Ta 1008 
siguent majoritàriament  1009 
socis de T 1010 
pos no me la dirigeixi a mi 1011 
perquè són ells qui prenen la decisió aguesta 1012 
ells hi posen els seus diners 1013 
no j[j]o 1014 
això és una altra guerra 1015 
J: és un altre expedient 1016 
A: és un altre expedient 1017 
senyor J 1018 
com vostè diu molt bé 1019 
molt bé 1020 
(2) punt cinquè 1021 
sol·licitud d'ajut econòmic 1022 
encara que sembli que no 1023 
després de la discussió 1024 
sembla que hi haurà unanimitat 1025 
no 1026 
o no 1027 
J: sí 1028 
sí nosaltres votem a favor 1029 
A: pues venga 1030 
(3) avisi al senyor C 1031 
(4) punt sisè 1032 
ordenança reguladora d'activitats ramaderes al municipi de T 1033 
S: (9) el reglament d'a- (tos) 1034 
el reglament d'activitats classificades aprovat pel decret tres mil quatre-cents noranta-quatre 1035 
barra seixanta-quatre 1036 
de cinc de novembre 1037 
detemina en els seus articles quatre i sis 1038 
que correspon als ajuntaments 1039 
mitjançant l'aprovació d'ordenances 1040 
regular l'emplaçament i les distàncies dels nuclis habitats de les activitats sotmeses al ram 1041 
entre aquestes activitats es troben les ramaderes i de tinença d'animals 1042 
l'emplaçament i la distància dels nuclis de les quals 1043 



no està regulat per l'ajuntament de T 1044 
de forma que al municipi s'apliquen 1045 
les circulars de la comissió delegada de sanejament 1046 
de vuit d'agost del setanta-dos 1047 
i de vint de juny  1048 
del setanta-dos  1049 
(::) tanmateix la existència de moltes activitats  1050 
d'aque(s)t tipus 1051 
que no respecten les distàncies i normes d'emplaçament fixades 1052 
exigeix que l'ajuntament reguli de forma més acurada el règim que s'ha d'aplicar a aguestes 1053 
activitats 1054 
en funció de la seva situació 1055 
i per garantir la seva legalització o clausura 1056 
així com ordenar  1057 
les noves instal·lacions 1058 
l'ordenança que es pretén aprovar 1059 
regula el règim aplicable a les activitats existents 1060 
i ordenar les noves instal·lacions ampliant la distància des dels diferents nuclis diferents de 1061 
T 1062 
i reduint-la en aque(s)t cas atès que la proximitat del terme municipal de Ta 1063 
que travessa el de T 1064 
fa que hagin de denegar-se l'establiment d'activitats a nou-cents metres de T 1065 
i a dos-cents metres n'hi hagi de legalitzades perquè pertanyen al municipi de Ta 1066 
la comissió d'obres 1067 
urbanisme i serveis 1068 
estudià l'avantprojecte 1069 
constitueix en comissió d'estudi 1070 
i correspon la seva aprovació al ple de l'ajuntament 1071 
de conformitat amb la normativa aplicable 1072 
que és la instrucció 1073 
de quinze de març del seixanta-tres 1074 
la llei de bases 1075 
el reial decret llei legislatiu 1076 
de règim local  1077 
i el roas 1078 
el ple de l'ajuntament es proposa que acordi 1079 
aprovar inicialment  1080 
l'ordenança reguladora de les activitats ramaderes i de tinença d'animals del municipi de T 1081 
sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies  1082 
previ anunci al diari oficial de la generalitat 1083 
al butlletí oficial de la província 1084 
a un diari  1085 
i al tauler d'edictes 1086 
durant ague(s)t termini 1087 
se sol·licitarà l'informe de la comissió d'activitats classificades 1088 
als efectes previstos per l'article setanta-set 1089 
al reglament d'activitats  1090 
molestes 1091 



i al departament d'agricultura 1092 
així com qualsevol a(l)tre que es consideri necessari 1093 
i tercer considerar aprovada definitivament aguesta ordenança si transcorre el termini 1094 
d'informació pública sense que es presentin reclamacions 1095 
en aque(s)t cas 1096 
es trametrà l'acord d'aprovació i l'ordenança aprovada a l'administració de l'estat i de la 1097 
generalitat        1098 
i transcorreguts quinze dies des de la seva tramesa sense que s'hagi formulat cap 1099 
requeriment 1100 
es publicarà el seu text 1101 
al bop 1102 
i un resum al diari oficial de la generalitat 1103 
A: (::) això en definitiva 1104 
suposo que tots ho tenim 1105 
ja s'ha passat dos vegades per comissió 1106 
el resum seria[ε] que a partir d'avui ja s'estableixen uns criteris  1107 
que no existien 1108 
per a la instal·lació de granges i de nuclis zoològics 1109 
tant per T com pels nuclis agregats 1110 
amb alguna petita variant 1111 
les situacions eh:: 1112 
que estaven amb amb 1113 
les granges vamos 1114 
els nuclis zoològics que estaven amb situació d'il·legalitat 1115 
perquè no complien la normativa vigent i la futura 1116 
que s'aprova avui 1117 
se'ls estableix un període 1118 
que per tots els membres va semblar suficient ampli i generós 1119 
i en definitiva lo que ve a regular és una: 1120 
situació de fet  1121 
que s'ha vingut donant 1122 
i que amb el temps ha comportat problemes 1123 
tant de tipo urbanístic 1124 
com de tipo sanitari 1125 
de salubritat 1126 
etcètera  1127 
etcètera 1128 
eh:  1129 
dels aspectes positius que se'n deriven ara d'aquí 1130 
primer serà una millor convivència 1131 
segona  1132 
una 1133 
puguer assumir una legalitat  1134 
per part de moltes granges que amb aguestos moments estan en situació 1135 
d'il·legalitat 1136 
i después 1137 
deixar un marc  1138 
clar i estable 1139 



per la ubicació de noves instal·lacions 1140 
no obstant això 1141 
com que és una qüestió delicada i que afecta a molta gent 1142 
en el termini d'al·legacions 1143 
si en sorgís alguna 1144 
que sigui correcta 1145 
doncs serà estudiada amb tota la cura possible 1146 
alguna opinió 1147 
R: natres amb això 1148 
hi estem a favor 1149 
perquè  1150 
voldria que: 1151 
una altra vegada més 1152 
que servigués d'exemple 1153 
que quan se debaten les coses 1154 
quan s'estudien 1155 
quan se donen els plaços 1156 
perquè la gent se ho ['sew] miri 1157 
i fagi gestions 1158 
pues les coses arriben amb un consens 1159 
sobretot les coses que afecten al municipi 1160 
i ague(s)t és un exemple de de d'això 1161 
voldria[e] 1162 
pues que se'n prengués model 1163 
una vegada més 1164 
no com al punt anterior 1165 
A: molt bé 1166 
(::) alguna a(l)tra cosa 1167 
M 1168 
M: (2) (L2) tengo que añadir (14) (L2) 1169 
A: molt bé 1170 
alguna opinió d'esquerra 1171 
també et satisfà 1172 
[a nivell de consens] 1173 
Ar: [també em satisfà] 1174 
la voluntat de lo que hem fet a part 1175 
lo que hem fet és una normativa que penso que és útil 1176 
que és bona 1177 
xx 1178 
i  1179 
bueno 1180 
abans de dir això 1181 
considerar això que has dit 1182 
de que donem un plaç perquè la gent al·legui 1183 
perquè és un tema que afecta a molta gent i per tant 1184 
és bo que hi hagi un període xx 1185 
A: molt bé m’agrada que hi haigui unanimitat 1186 
punt setè 1187 



modificació de normes complementàries a V (nom de nucli de població) 1188 
el dictamen de comissió 1189 
senyor S 1190 
S: (7) l'ajuntament de T 1191 
tramita un expedient a instància del senyor 1192 
Pr 1193 
que té per objecte la modificació de les normes 1194 
complementàries dels nuclis agregats consistent en alterar un vial de nova obertura  1195 
previst entre els carrers A 1196 
i B de V 1197 
variant la seva amplada en la unió 1198 
amb el carrer B 1199 
i ampliant-la  1200 
mitjançant una petita plaça al carrer de la F 1201 
mitjançant ague(s)ta modificació 1202 
l'obertura d'aquest vial és més factible perquè s'adequa millor a les construccions existents 1203 
sense que calgui expropiar-se cap 1204 
en conseqüència i d'acord amb la normativa aplicable  1205 
es proposa al ple 1206 
que aprovi inicialment aguesta modificació de normes 1207 
(:) que l'aprovació 1208 
comportarà la cessió obligatòria i gratuïta 1209 
de la nova plaça que es crea 1210 
que atès que la modificació afecta el nucli de V l'aprovació provisional queda condicionada 1211 
a que l'entitat municipal de V hi presti la seva conformitat 1212 
segon sotmetre l'expedient a informació pública  1213 
pel termini d'un mes previ anunci al butlletí oficial de la província 1214 
a un diari d'àmbit català i al tauler d'edictes 1215 
en el qual se sol·licitarà l'informe a través de l'article cinquanta-set del text refós de la 1216 
legislació urbanística de catalunya 1217 
que i 1218 
independentment de qualsevol altre que calgui 1219 
sol.licitarà l'informe de la comissió d'urbanisme de lleida 1220 
tercer 1221 
suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació 1222 
edificació i enderrocament a l'àmbit afectat per aguesta modificació 1223 
que està grafiat al plànol i a l'expedient 1224 
pel termini màxim de dos anys 1225 
tanmateix els efectes de la suspensió d'extingiran amb l'entrada en vigor de la modificació 1226 
si es produeix abans dels dos anys esmentats 1227 
i 1228 
quart 1229 
notificar ague(s)t acord a qui resulti interessat 1230 
i realitzar els tràmits necessaris 1231 
per tal de donar-li compliment 1232 
A: (::) molt bé 1233 
(:) alguna opinió/ 1234 
(:) aprovat per unanimitat 1235 



(:) moció del grup d'Er 1236 
un país 1237 
una bandera 1238 
(::) senyor Ar 1239 
Ar: (:) bueno 1240 
el que presentem aquí 1241 
cal 1242 
cal aclarir que no és una moció que presenti 1243 
el regidor 1244 
d'Er de T 1245 
ni és una moció 1246 
tipo 1247 
del partit 1248 
sinó que és un manifest 1249 
de alcaldes 1250 
de alcaldes de diferents partits 1251 
alcaldes per donar exemple 1252 
del de Ss (nom de ciutat) 1253 
on governen C i Er 1254 
com el de Ca (nom de ciutat) 1255 
on governen els PS 1256 
amb amb xx 1257 
o d'Am (nom de ciutat) 1258 
que governa C 1259 
Ce (nom de ciutat) 1260 
on governen PS, Er i independents 1261 
o altres com All (nom de ciutat) on governen P amb altres partits 1262 
per tant 1263 
no és un manifest de partit 1264 
sinó que és un manifest de diferents alcaldes 1265 
i per tant crec 1266 
que té una legitimitat 1267 
que no es: 1268 
pot dubtar 1269 
que que per tant no es pot dir 1270 
que sigui un acte de partit 1271 
per tant 1272 
passo a llegir ràpidament la moció el manifest 1273 
dels alcaldes promotors de la campanya 1274 
un país  1275 
una bandera 1276 
la campanya un país una bandera  1277 
és una crida a tots els ajuntaments de C 1278 
perquè únicament es posi a l'asta del balcó dels ajuntaments 1279 
la bandera catalana  1280 
com a únic símbol  1281 
de la nostra nació  1282 
C 1283 



al llarg de la seva història 1284 
s'ha anat construint amb l'esforç i les aportacions  1285 
de generacions de catalans  1286 
i de gent vinguda d'altres terres 1287 
que han arrelat 1288 
i s'han sumat a aque(s)t projecte col·lectiu 1289 
de fer de C  1290 
de C 1291 
un país solidari 1292 
tolerant 1293 
i amant de la llibertat 1294 
i singular 1295 
nosaltres 1296 
els alcaldes que donem un suport a aquesta campanya 1297 
des del municipalisme 1298 
volem contribuir a la cohesió social 1299 
que és la base del progrés 1300 
i per això ens mostrem 1301 
decidits a fomentar l'ús i l'estima de la llengua i la cultura catalana 1302 
i en aquesta avinentesa 1303 
la defensa dels nostres símbols 1304 
els alcaldes 1305 
cada u des de la seva opció política 1306 
ens unim en aquesta campanya 1307 
perquè els símbols que ens idi- 1308 
que ens identifiquen 1309 
són de tots els catalans 1310 
per això pregonem 1311 
que totes les nacions del món 1312 
tenen el dret d'utilitzar els seus símbols lliurement 1313 
fem una crida 1314 
a tots els ajuntaments de C 1315 
perquè el proper  1316 
onze de setembre 1317 
diada nacional 1318 
es posi  1319 
únicament  1320 
la bandera catalana 1321 
a l'asta del balcó 1322 
ja que creiem que els ajuntaments 1323 
s'han de comportar de la mateixa manera que es comporta el poble a qui representen 1324 
fem avinent que l'article quatre  1325 
de la constitució espanyola 1326 
és una llei injusta  1327 
perquè impedeix els catalans 1328 
d'utilitzar lliurement la nostra bandera 1329 
per aquests motius 1330 
presentem  1331 



la següent proposta d'acord 1332 
que l'ajuntament de T 1333 
s'adhereixi a aque(s)t manifest 1334 
i el dia onze de setembre 1335 
diada nacional de C 1336 
es posi 1337 
únicament la bandera catalana en els màstils de l'ajuntament de T 1338 
(4) i ja res més 1339 
ja hai(g) estat explicant que és un tema diguem 1340 
al que li donen suport 1341 
doncs un centenar d'alcaldes que són els autors del manifest 1342 
i al qual s'hi adhereixen multituds  1343 
d'ajuntaments 1344 
de diferents partits polítics 1345 
per tant trobo que seria doncs  1346 
bo 1347 
com a ajuntament 1348 
doncs 1349 
si més no 1350 
adherir-nos-hi [atde'rirnozi] 1351 
A: opinions 1352 
J: sí 1353 
el nostre grup estaria d'acord 1354 
amb què el dia onze de setembre  1355 
doncs hi hagués només la bandera catalana 1356 
al balcó 1357 
com a reivindicació de la nostra:  1358 
identitat catalana 1359 
lo que no estem d'acord és que això comporti 1360 
l'acceptament d'ague(s)t manifest 1361 
perquè clar aquí diem que ja que creiem que els ajuntaments s'han de comportar de la 1362 
mateixa manera que es comporta el poble que representen  1363 
em sembla que representen al poble  1364 
i es comporten 1365 
democràticament 1366 
segons els regidors que tenen 1367 
i em sembla que aquí hi caben totes les opinions 1368 
i en segon lloc 1369 
tampoc no trobem correcte 1370 
que l'article quatre de la constitució espanyola és una llei injusta  1371 
perquè impedeix els catalans utilitzar lliurement la nostra bandera 1372 
em sembla que no és una llei injusta 1373 
és una llei democràtica 1374 
nosaltres estaríem d'acord amb què el dia onze de setembre hi hagués només la bandera 1375 
catalana 1376 
ja com a reivindicació del nostre poble 1377 
però des de luego 1378 
tot el manifest ague(s)t estem totalment en contra 1379 



Ar: llavors  1380 
si no ho entenc malament 1381 
si retiréssim aquestos dos apartats 1382 
votaríeu a favor d'això 1383 
J: sí 1384 
R: sí 1385 
sí 1386 
Ar: doncs per la meva part 1387 
tot i que el manifest 1388 
torno a dir que està presentat per un centenar d'alcaldes 1389 
de diferents partits i 1390 
suposo que són 1391 
lo suficientment  1392 
bons com per haver-lo [a'βerlo] 1393 
redactat amb conseqüència 1394 
de tota manera 1395 
doncs 1396 
donat el tema  1397 
estaríem d'acord amb retirar aquestos dos apartats 1398 
perquè el fet  1399 
considero que és suficientment important  1400 
com per fer-ho ['feru] 1401 
M: (L2) a mi me dejáis anonadado (27) (L2) 1402 
A: (L2) en consecuencia (L2) 1403 
M: (L2) en consecuencia voto en contra 1404 
eso està claro (L2) 1405 
A: bé 1406 
ague(s)t és un debat que cada estiu 1407 
més o menos amb aguesta època surt 1408 
Ar: l'estiu passat no el vam tenir 1409 
A: l'estiu passat no el vam tenir 1410 
però vamos l'anterior  1411 
sí 1412 
tradicionalment és és 1413 
un debat d'ara perquè parla de l'onze de setembre llògicament xx 1414 
Ar: tots els estius no és tradicional 1415 
A: molt bé 1416 
doncs en tot cas 1417 
j[j]o vai(g) veient manifestos a la premsa 1418 
des de que estic al grup municipal 1419 
eh:: 1420 
a veure els nostre grup 1421 
en principi i: com a norma 1422 
ja ha manifestat moltes vegades que no està d'acord amb què els ajuntaments debatin coses 1423 
que ultrapassen les seues competències  1424 
encara que això sigui opinable 1425 
i s'ha demostrat reiteradament 1426 
i en segona qüestió 1427 



la llei 1428 
amb aguestos moments  1429 
aprovada pel parlament espanyol l'any vuitanta-u precisament 1430 
el vint-i-vuit d'octubre 1431 
eh 1432 
regula l'ús de les banderes 1433 
i les regula[ε] tant per l'estat com per les comunitats autònomes 1434 
com pels municipis 1435 
mentre aquesta llei sigui la que és  1436 
ague(s)t alcalde 1437 
intentarà fer complir la llei 1438 
perquè tinc obligació de fer complir  1439 
aguesta llei  1440 
i totes les lleis 1441 
per lo tant el nostre grup 1442 
per un principi 1443 
pura i simplement d'acatament de la legalitat vigent 1444 
eh: mantindrà 1445 
[davant l'intent d'arravatar-li el micròfon el regidor d'ERC] 1446 
perdó 1447 
encara no hai(g) acabat 1448 
mantindrà 1449 
el seu criteri  1450 
que ha mantingut en el temps 1451 
ague(s)t és un debat  1452 
que no s'ha de fer al municipi 1453 
ague(s)t és un debat que s'ha de fer 1454 
a on toca[e] 1455 
amb aguest cas a les corts espanyoles 1456 
o a l'autonomia 1457 
i que l'ajuntament de T molt gustós 1458 
farà lo que  1459 
l'autonomia decideixi 1460 
és a dir 1461 
quan el govern de la generalitat 1462 
en els seus màstils 1463 
el onze de setembre  1464 
només hi onegi la bandera de C 1465 
probablement seguirà l'exemple 1466 
però mentres als màstils del parlament de C i de la generalitat de C 1467 
governada per un partit nacionalista 1468 
hi continuïn onejant les banderes que legalment tenen que onejar 1469 
ague(s)t crec que és un tema que no s'ha d'apartar de la legalitat vigent 1470 
per lo tant el nostre grup votarà en contra 1471 
no en el fons sinó en la forma 1472 
Ar: jo de tota manera m'esperava una abstenció com a les últimes votacions 1473 
perquè si a la votació 1474 
per exemple 1475 



doncs de les plaques de les matrícules 1476 
presentada per C amb la qual es demanava 1477 
que hi hagués una pegatina 1478 
a més de la e europea aparegués la cat de C 1479 
evidentment això tampoc no és legal 1480 
i tampoc el cotxe del president segurament no la porta 1481 
i aquí es va acordar i vostès van dir que com a ajuntament no volien opinar sobre aguestos 1482 
temes 1483 
i per tant aquí 1484 
almenys per coherència haurien de seguir la mateixa línia 1485 
A: la coherència no la marca lo que vostè digui 1486 
Ar: no és la meua opinió 1487 
A: exacte 1488 
sinó la nostra actitud 1489 
en el cas de les matrícules cat 1490 
o amb el cas del coc 1491 
o amb el cas de no sé quina altra carrera que porten a terme entre: 1492 
diferents grups per ve(u)re com diu el senyor del P  1493 
a ve(u)re qui és més català entre tots 1494 
no ens implicava executivament  1495 
a l'ajuntament en ple 1496 
l'ajuntament  1497 
com vostè sap 1498 
no reparteix matrícules de vehicle 1499 
per lo tant 1500 
no hi ficarà  1501 
ni de més ni de menys 1502 
en el cas de les banderes 1503 
la responsabilitat 1504 
i amb ague(s)t cas  1505 
fins i tot penada 1506 
amb un delicte tan greu com la sedició 1507 
recau amb l'alcalde 1508 
o amb l'ajuntament que no fiqui les banderes  1509 
en el lloc i forma corresponents 1510 
Ar: es veu que tenim la mitat dels ajuntaments catalans 1511 
no crec que vaiguin a la presó tots 1512 
A: j[j]o em sembla que és molt optimista vostè en quant a la mitat dels ajuntaments catalans 1513 
però en tot cas és opinable 1514 
és a dir la nostra opinió és aguesta 1515 
la dels grups d'Er i C 1516 
vec que és una altra 1517 
no hi ha cap problema 1518 
se sotmet a votació 1519 
i 1520 
endavant i crits 1521 
vots a favor de la moció retocada d'Er/ 1522 
(3) vots amb contra/ 1523 



(3) queda rebutjada 1524 
(6) punt novè 1525 
(::) aquí hi ha un expedient que té un títol una mica  1526 
estrany per lo que és un ajuntament 1527 
se diu 1528 
pintures rupestres 1529 
sembla ser que a dintre del municipi 1530 
amb unes 1531 
amb uns avencs 1532 
han trobat  1533 
determinades pintures 1534 
d'origen rupestre 1535 
que estan en procés de catalogació i 1536 
i estudi 1537 
i que el fet de tindre aguestes 1538 
pintures 1539 
per part del departament de cultura de la generalitat se'ns ha ofert 1540 
participar 1541 
en un programa col·lectiu amb diferents municipis catalans 1542 
i altres comunitats autònomes 1543 
a fi i efecte de proposar 1544 
que 1545 
una part del territori  1546 
espanyol 1547 
amb ague(s)t cas la mediterrània 1548 
doncs entri dins d’un programa de la unesco 1549 
a tal fet se'ns demana l'adhesió de l'ajuntament 1550 
de l'ajuntament de T en ague(s)t programa 1551 
l'acord de la comissió de cultura 1552 
senyor secretari si us plau 1553 
S: es tracta de la ratificació d'un acord de la comissió de govern 1554 
del dia vuit de juliol  1555 
que diu el següent 1556 
l'art ruprestre llevantí és una manifestació cultural única representativa d'una societat 1557 
prehistòrica postpaleolítica 1558 
que va habitar les principals serralades  1559 
i paisatges muntanyencs de l'arc ruprestre de l'arc mediterrani de la península ibèrica entre 1560 
el prepirineu d'O 1561 
i les serralades del sud-est 1562 
ocupant àmplies zones de les comunitats autònomes de C 1563 
A 1564 
V Cl M i A 1565 
les estacions es localitzen en àrees agrestes de                   1566 
i formes semblants 1567 
aprofitaments tradicionals dels recursos del territori semblants 1568 
construccions constructives i en definitiva un continuum geològic 1569 
geogràfic i cultural 1570 
en realitat es tracta de zones on l'acció antròpica 1571 



no ha alterat l'entorn natural  1572 
ni la riquesa ecològica d'aque(s)t 1573 
contrastant amb la riquesa cultural i natural ens trobem 1574 
un desenvolupament demogràfic negatiu 1575 
les seves deficients  1576 
comunicacions han aprovat que des de mitjans d'aque(s)t segle la població ha anat 1577 
abandonant 1578 
els nuclis habitats els quals són 1579 
en molts casos conjunts de gran valor però es deuen  1580 
suportar unes dures condicions de vida 1581 
així mateix la despoblació i la manca de recursos econòmics 1582 
en aguestes zones 1583 
provoquen grans perills 1584 
per la preservació dels seus valors 1585 
les conselleries de cultura 1586 
de les comunitats autònomes esmentades han fet conjuntament un document que s'adecua 1587 
als criteris del comitè del patrimoni mundial 1588 
òrgan encarregat de l'elaboració i seguiment de la llista del patrimoni mundial 1589 
mostrant l'art rupestre llevantí 1590 
com un testimoni únic  1591 
i excepcional 1592 
representatiu d'una tradició cultural desapareguda 1593 
que il·lustra un període significatiu de la història humana  1594 
mitjançant les seves manifestacions plàstiques 1595 
el compromís 1596 
contret 1597 
per totes les administracions implicades en la redacció de l'expedient és ínfim  1598 
si el comparem amb el grau de responsabilitat 1599 
que comportarà la seva declaració tot reconeixent els valors universals 1600 
i excepcionals de l'art rupestre de tipus llevantí 1601 
consegüentment s'han realitzat propostes científiques i tècniques per tal de tramitar 1602 
l'expedient 1603 
i la seva posterior publicació 1604 
i també s'ha traçat un pla d'actuacions per a potenciar els recursos patrimonials d'art 1605 
rupestre 1606 
el reconeixement de la importància universal d'aguestes manifestacions culturals és una fita  1607 
a la qual aspiren totes les institucions autonòmiques  1608 
i locals d'ague(s)t territori de l'art mediterrani espanyol 1609 
per tractar-se en primer lloc d'una expressió cultural excepcional 1610 
que inclou condicions suficients 1611 
i valors universals en sí mateixa 1612 
en segon lloc 1613 
perquè el seu excel·lent estat de conservació 1614 
tant de les manifestacions  1615 
artístiques com dels entorns naturals 1616 
en els quals es troben són d'una gran vulnerabilitat 1617 
i fragilitat que calen  1618 
ser evitades 1619 



mitjançant un programa d'actuacions rigorós  1620 
on la preservació d'aque(s)ts valors culturals universals 1621 
acció prioritària del projecte 1622 
deuria articular també un conjunt d'actuacions de valoració i gestió 1623 
per tal d'aportar  1624 
a les comunitats 1625 
que habiten en els seus entorns 1626 
noves oportunitats de progrés social 1627 
econòmic i cultural 1628 
i que serveixin 1629 
per aturar el procés d'afebliment en el qual es troben 1630 
aprofitant de forma sostenible aquest [a’kest] recurs cultural 1631 
en conseqüència  1632 
es proposa 1633 
que  1634 
aquesta corporació 1635 
doni suport a les propostes de declaració de patrimoni de les pintures rupestres d'art 1636 
mediterrani 1637 
i es comprometin a col·laborar 1638 
amb tots els poders públics 1639 
amb totes les iniciatives que puguin sortir per tal d'aconseguir els objectius esmentats 1640 
i fer arribar aque(s)t acord a la direcció general del patrimoni cultural 1641 
A: (2) bé 1642 
suposo que hi estem tots d'acord/ 1643 
(3) punt desè adhesió al conveni marc 1644 
generalitat ministeri d'administracions públiques 1645 
per a col·laborar en la xx i la implantació d'un sistema intercomunicat de registres de les 1646 
administracions públiques en l'àmbit de C 1647 
això és ampliar un conveni que ja teníem 1648 
com vostès recorden 1649 
entre l'ajuntament i el ministeri d'administracions públiques 1650 
a la pròpia generalitat 1651 
als efectes d'atansar: 1652 
lo que se'n diu la finestreta única 1653 
al ciutadà 1654 
és a dir  1655 
a partir d'aguest moment 1656 
més ben dit partir del moment de la signatura d'ague(s)t conveni 1657 
quansevol escrit 1658 
adreçat tant a l'administració central com autonòmica 1659 
eh el podrà 1660 
registrar 1661 
l'ajuntament de T 1662 
lo qual facilita d'alguna manera els tràmits dels ciutadans davant de les administracions 1663 
diverses 1664 
l'acord de la comissió 1665 
S: l'acord de la comissió de govern 1666 
és del dia 1667 



vint-i-nou de juliol 1668 
i diu lo següent 1669 
vist el conveni marc signat entre el govern de la generalitat i el ministeri d'administracions 1670 
públiques 1671 
per a col·laborar en la progressiva implantació d'un sistema intercomunicat de registre de 1672 
les administracions públiques en l'àmbit de C 1673 
i atès que l'ajuntament de T considera d'interès col·laborar en aquesta iniciativa 1674 
es proposa 1675 
sol·licitar a la generalitat de C l'adhesió al conveni marc signat el disset de maig 1676 
amb el ministeri d'administracions públiques 1677 
per a col·laborar 1678 
en la progressiva implantació d'un sistema intercomunicat de registre 1679 
de les administracions públiques en l'àmbit de C 1680 
publicat al dogc el dia deu de juny 1681 
número de dogc 1682 
dos mil quatre-cents nou 1683 
A: (2) estem d'acord 1684 
suposo/ 1685 
(::) assumptes d'urgència en principi no n'hi ha cap 1686 
informes: 1687 
(::) em sembla  1688 
que el regidor del partit popular vol fer un informe 1689 
M: (L2) ya  1690 
comienzo (16) (L2) 1691 
A: (L2) muy bien (L2) 1692 
senyor J 1693 
J: (::) j[j]o seré una mica 1694 
una mica més llarg 1695 
eh m'ha fet  1696 
molt content  1697 
de sentir la lliçó de legalitat que vostè ens ha donat en el cas de la bandera catalana 1698 
i bueno 1699 
pues hai(g) d'informar de que: 1700 
recientment 1701 
el R i jo 1702 
com a membres del grup municipal de C 1703 
i:: 1704 
vam prendre la iniciativa 1705 
de dirigint-se als serveis administratius i jurídics 1706 
de la delegació del govern de la giat- de la generalitat de C a L 1707 
per tal de demanar un informe jurídic 1708 
sobre l'actuació de l'ajuntament 1709 
e[a]n tot l'afer de la:: 1710 
mina de pedra de la Te 1711 
que finalment es va subhastar i està pendent d'obtindre uns permisos 1712 
bé eh:: 1713 
això va ser amb data 1714 
no té més importància  1715 



però 1716 
(::) amb data dos de juliol 1717 
amb data divuit de juliol  1718 
doncs ens va arribar aquí  1719 
l'informe 1720 
amb carta tancada 1721 
a nom del senyor R i del senyor J 1722 
això el dia divuit divendres 1723 
aguesta carta  1724 
va ser oberta  1725 
a l'ajuntament 1726 
quan era correspondència privada 1727 
aguesta carta va ser manipulada 1728 
doncs amb aguesta carta se li ha fet fotocòpies 1729 
aguesta carta ha sigut retinguda 1730 
aquí a l'ajuntament 1731 
i ens ha sigut cursada 1732 
aguesta carta 1733 
doncs anava dirigida 1734 
als dos regidors 1735 
R i J 1736 
si l'administració hagués volgut que rebéssim dos cartes 1737 
ens hagués enviat dos cartes 1738 
no feia falta que l'ajuntament agafés la carta  1739 
la fotocopiés i li enviés una fotocòpia al senyor R 1740 
i l'original a mi 1741 
és una propietat no sé si cap aquí el terme legal de dir indivisa 1742 
per tal que m'era igual que li enviessin amb que que me l'enviéssin a mi 1743 
però clar  1744 
el que indigna encara més 1745 
és que aguesta carta 1746 
que és meua 1747 
eh 1748 
que la carta aguesta és meua 1749 
i el R també pot dir que és seua 1750 
perquè és de tots dos 1751 
me la remeti amb un informe del senyor alcalde  1752 
que diu 1753 
us adjunto la present 1754 
us adjunto la present 1755 
el escrit que us ha adreçat a l'ajuntament 1756 
des de la delegació del govern de la generalitat a L 1757 
en relació a la vostra consulta  1758 
referent al contracte d'aprofitament de la finca Ls 1759 
al terme municipal de T 1760 
resto a la vostra disposició 1761 
per a qualsevol aclariment que preciseu 1762 
a veiam 1763 



si algú m'ha d'aclarir algo 1764 
és el remitent de la meua carta 1765 
i el remitent de la meua carta  1766 
no és el senyor alcalde 1767 
sinó que és la delegació territorial del govern a L 1768 
el senyor A lo que és aquí és un intrús 1769 
(::) perquè la carta és meua 1770 
llavons és que 1771 
el que no entenc 1772 
és com aguesta carta s'ha o[aw]bert 1773 
com aguesta carta s'ha retingut durant quatre dies 1774 
jo és algo que no entenc 1775 
ni dingú  1776 
s'ha dignat a donar-me [do’nam] cap mena d'explicació 1777 
jo sí vai(g) anar a veure el secretari 1778 
però hi vai(g) anar jo a veure el secretari 1779 
perquè ni el senyor alcalde m'ha dit re(s) 1780 
és algo que no entenc 1781 
jo 1782 
el que sí voldria deixar constància 1783 
eh 1784 
i voldria que constés així a l'acta del ple 1785 
és que: 1786 
en R i el J 1787 
regidors de C 1788 
denuncien al ple 1789 
que la seua correspondència privada 1790 
eh 1791 
des de la delegació territorial del govern a L 1792 
ha estat vulnerada 1793 
manipulada i retinguda 1794 
per lo que 1795 
aquí s'ha violat un dret fundamental de la persona 1796 
que és el dret a la intimitat 1797 
(:) ague(s)t dret a la intimitat  1798 
està contemplat a la constitució 1799 
que tots els regidors 1800 
he[a]m promés 1801 
he[a]m promés: 1802 
doncs repectar 1803 
i haver estat tipificat al codi penal 1804 
tam(b)é 1805 
tam(b)é diré 1806 
que ens reservem el dret a exercir les accions legals 1807 
pertinents 1808 
no solament com a regidors 1809 
sinó també com a senzills ciutadans 1810 
A: (::) j[j]a/ 1811 



J: j[j]a 1812 
A: el senyor J 1813 
amb un to  1814 
tràgic 1815 
(::) de drama grec 1816 
ens explica una circumstància que és greu en sí 1817 
efectivament 1818 
no és no és 1819 
no deixa de ser greu 1820 
que amb una persona se li obri la correspondència 1821 
però home 1822 
jo em sembla que: 1823 
hi ha una hi ha una part del tema que s'hauria de: 1824 
s'hauria de matisar una mica 1825 
és a dir abans de fer servir paraules tan gruixudes 1826 
com  1827 
carta manipulada 1828 
carta retinguda 1829 
intrusisme 1830 
que això d'intrusisme amb lo de la pedra em sona[ε] bastant 1831 
vulneració 1832 
drets d'intimitat 1833 
codi penal 1834 
totes aguestes coses 1835 
home 1836 
j[j]o crec que podríem 1837 
baixar una miqueta 1838 
baixar una miqueta el to 1839 
i intentar comprendre el que ha passat 1840 
si es vol 1841 
si no es vol 1842 
xx i  1843 
com vostè ha dit molt bé 1844 
cap al jutjat 1845 
que té tot el dret de que si es considera 1846 
totes aguestes coses que ha dit 1847 
i més que se n'ha degut guardar al cap 1848 
doncs vaigui-hi 1849 
vaigui-hi 1850 
i si té raó li donaran 1851 
i em castigaran 1852 
perquè sóc el responsable màxim  1853 
de tot lo que passa en aguesta casa 1854 
i també d'això 1855 
ara bé 1856 
si som una miqueta 1857 
més tranquils 1858 
i volen e[a]ntendre les coses 1859 



en primer lloc 1860 
el dia divuit  1861 
de juliol  1862 
arriba aguesta carta i n'arriba una a(l)tra 1863 
com n'arriben 1864 
desenes 1865 
perquè amb aguest [a’γest] ajuntament 1866 
afortunadament 1867 
i es veu prou 1868 
al registre d'entrada i de sortida 1869 
se'n rep molta de correspondència 1870 
(:) amb segon lloc 1871 
la persona que obre la correspondència 1872 
està acostumada 1873 
a rebre correspondència d'altres administracions  1874 
de la delegació de la generalitat amb ague(s)t cas 1875 
sovint 1876 
pràcticament de forma diària 1877 
és la primera vegada que recordem 1878 
els regidors i l'alcade almenos 1879 
que des d'amb ague(s)t lloc s'haigui enviat una carta personalitzada a ningú 1880 
es pot podria entendre 1881 
si tinguéssim la voluntat de que així fos 1882 
de que es va produir  1883 
un simple  1884 
error 1885 
humà 1886 
que aguesta persona 1887 
acostumada diàriament a obrir tota la correspondència que arriba 1888 
i siguent absolutament inhabitual 1889 
perquè no havia passat mai 1890 
que des de la delegació del govern s'enviés  1891 
determinat informe 1892 
a determinats regidors 1893 
se li passés 1894 
i obrigués 1895 
i ho fiqués amb el montó de la correspondència  1896 
i fos despatxada a posteriori 1897 
això seria una situació diguéssim 1898 
humanament normal 1899 
i que deu passar tant aquí com al consell comarcal 1900 
com a la diputació 1901 
com segurament 1902 
com amb d'a(l)tres inclús a les famílies és  1903 
és freqüent 1904 
no diria habitual però sí que es dóna amb certa freqüència 1905 
de que a la bústia d'un  1906 
s'hi trobi cartes d'un a(l)tre 1907 



no és normal que els obri 1908 
perquè normalment a casa se'n troben menos que aquí 1909 
aguesta seria una explicació 1910 
ja vei(g)  1911 
pel somriure 1912 
que  1913 
que transpua 1914 
doncs que no el convenç 1915 
endavant 1916 
si se considera[e] ultratjat 1917 
si se considera[e] que la carta manipulada 1918 
escolti 1919 
es va obrir la carta  1920 
i al veure que anava a dos persones 1921 
es va fer 1922 
lo que normalment vostès vénen a fer aquí 1923 
que és fer fotocòpies 1924 
tot ho volen  1925 
fotocopiat per tots 1926 
bueno pues aguell dia els hi va facilitar la labor 1927 
anava a dos persones  1928 
se'ls hi va fer dos fotocòpies 1929 
el fet de que es tingués retinguda 1930 
home 1931 
retinguda del divuit 1932 
al dia que vostè diu que és el dilluns 1933 
R: el vint-i-dos d'abril 1934 
A: molt bé 1935 
té un registre de sortida de dilluns em sembla 1936 
R: sí 1937 
el dia vint-i-dos 1938 
A: molt bé 1939 
el dia divuit de juliol 1940 
data  1941 
prou significativa amb ague(s)t país 1942 
eh 1943 
resulta que l'alcalde assistia 1944 
a un ple de la diputació 1945 
aguell dia 1946 
no va e[a]star a l'ajuntament 1947 
per lo tant no va signar 1948 
em consta 1949 
que aguell mateix dia 1950 
al comprovar l'error 1951 
com és 1952 
es va fer la fotocòpia 1953 
i es va fer  1954 
un ofici 1955 



que és lo normal 1956 
que diu 1957 
pues miri que hi ha hagut aguesta carta 1958 
li envio còpia 1959 
com que no vai(g) aparèixer per l'ajuntament aguell dia 1960 
el dissabte és festa 1961 
el diumenge tam(b)é 1962 
doncs la carta es va signar dilluns 1963 
aguesta és la retenció 1964 
la manipulació és 1965 
desgrapar 1966 
les folis que hi havia 1967 
fotocopiar-los [fotokopi’als] 1968 
i facilitar-los-hi [fasili’talzi] la labor en definitiva 1969 
vostès són un grup  1970 
que acostumen a demanar fotocòpies 1971 
per tots 1972 
pos aguesta vegada ho vam fer nosa(l)tres 1973 
això també deu ser 1974 
un un delicte de xx gravedad 1975 
que diuen els juristes 1976 
aguesta és l'explicació que tinc 1977 
no en tinc d'a(l)tra 1978 
eh 1979 
lamento que s'haigui produït ague(s)t error 1980 
eh p(e)rò 1981 
jo els hi demano per favor 1982 
que no treguin les coses de lloc 1983 
aguesta casa 1984 
està molt orgullosa dels seus funcionaris 1985 
eh 1986 
està molt orgullosa dels seus funcionaris 1987 
i determinades manifestacions d'ague(s)t estil 1988 
poden 1989 
fer caure 1990 
si: 1991 
el respecte públic  1992 
i la moral  1993 
de les persones que hi treballen 1994 
que em fa l'efecte que són prou honorables 1995 
altra cosa 1996 
és que vostè senyor S i vostè senyor R 1997 
potser 1998 
rememorant  1999 
velles hassanyes 2000 
que han protagonitzat vostès personalment 2001 
i no fa masses mesos 2002 
els hi sembli 2003 



que lo que vostès són capaços de cometre 2004 
ho pugui fer tothom 2005 
eh 2006 
això és lo que pot passar 2007 
però jo els hi prego  2008 
que acceptin 2009 
en primer lloc 2010 
les disculpes  2011 
de l'alcalde com a cap de personal 2012 
per un error administratiu 2013 
i que no treguin les coses de lloc 2014 
si no obstant això 2015 
vostès consideren 2016 
que tenen uns drets 2017 
que els hi han sigut vulnerats 2018 
ja saben lo camí del jutjat 2019 
que ja l'han emprès alguna vegada 2020 
i no hi ha debat amb ague(s)t tema 2021 
J: no hi ha debat 2022 
A: no hi ha debat 2023 
J: no hi ha debat però sí contestació 2024 
A: no hi ha contestació 2025 
J: [i tant que hi ha contestació 2026 
i tant que hi ha contestació 2027 
home 2028 
no home  2029 
no] (alterat) 2030 
A: [i s'ha acabat aquí  2031 
senyor J] 2032 
J: vostè ha començat dient  2033 
que la culpa 2034 
que tractava 2035 
vostè la responsabilitat 2036 
A: [senyor J 2037 
no hi ha rèplica] 2038 
J: [i ha acabat dient que la culpa és administrativa  2039 
home  2040 
això és tindre una cara que se la xafa] 2041 
A: [no he dit que la culpa fos administrativa] 2042 
J: [i el segon lloc] 2043 
A: [no he donat cap culpa a ningú] 2044 
J: [i el segon lloc] 2045 
A: assumeixo la responsabilitat 2046 
i si té ganes d'emprendre accions penals ja sap lo camí [alterat] 2047 
J: em sap greu el to 2048 
(:) fotent-se'n vaja amb poques paraules 2049 
no se'n foti 2050 
home 2051 



no se'n foti 2052 
A: estic prou indignat per ague(s)t tema 2053 
J: sí que n'està d'indignat 2054 
sí 2055 
R: (2) jo lo que voldria dir amb ague(s)t afer 2056 
que si 2057 
hi va haver un error  2058 
no sé si hi va ser  2059 
se mos te[i]nia que comunicar per telèfono  2060 
J: [que hi tenia que ser  2061 
home] 2062 
Ar: [clar que és un error  2063 
home] 2064 
R: [per telèfono 2065 
escolta]  2066 
ha passat això 2067 
(:) i ja està 2068 
A: li estic dient que jo no era present amb aguesta casa aguell dia 2069 
J: els dinars d'alcalde 2070 
home 2071 
els dinars d'alcalde 2072 
R: però el dilluns  2073 
sí 2074 
el dilluns tenim una reunió i no em diu re(s) 2075 
vostè 2076 
A: [no 2077 
no li dic re(s) 2078 
penso que la seua carta ja estarà al seu poder] 2079 
R: [pues no n'estava] 2080 
A: pues  2081 
mala sort  2082 
senyor 2083 
serà un problema de correus 2084 
R: no 2085 
correus  2086 
no 2087 
que la van portar personalment 2088 
al despatx de casa meua 2089 
A: si hi hagués hagut voluntat de manipular i totes aguestes coses que insinuen 2090 
escolti 2091 
nosaltres la carta també la teníem 2092 
eh 2093 
ens van enviar una fotocòpia 2094 
del mateix informe 2095 
J: però això ho sap después d'obrir-la [aw'βrila] 2096 
no (e)t fot 2097 
A: per això ha d'entendre 2098 
encara més  2099 



que és un  2100 
error 2101 
i treure'l de mare 2102 
comporta moltes coses 2103 
ara si vostè vol anar per aguesta via 2104 
vaigui per aguesta via 2105 
(:) jo tinc dos informes a fer 2106 
d'un altre caire 2107 
(::) el primer informe fa referència a un tema 2108 
també 2109 
abastament debatut aquí 2110 
de finques municipals que es conreen per part de particulars 2111 
después d'un procés de de investigació 2112 
i d'anar en búsqueda de dades 2113 
estic en condicions d'informar-los [infor'mals] 2114 
salvo error 2115 
u omissió 2116 
que també és molt freqüent que cometi 2117 
per lo que es veu 2118 
doncs que estem parlant d'un total de trenta-sis hectàrees coma setanta-set àrees 2119 
que: amb ague(s)t procediment s'ha comunitat amb catorze particulars 2120 
que fan un total de setze actuacions 2121 
dels quals amb uns imports que se'ls hi va ficar amb previsió 2122 
amb un baremat que vam treure de les últimes collites i 2123 
i i els ajuts de la pac i tot això 2124 
sembla que haguessim hagut de recaudar 2125 
perquè se'ls hi va demanar que paguessin 2126 
o demostressin que no eren propietat municipal 2127 
un total de cinc-centes cinquanta-una mil pessetes 2128 
de les quals se n'ha recaptat ja  2129 
dos-centes trenta-cinc mil 2130 
i la diferència està amb: 2131 
persones que al·leguen 2132 
o bé amb papers o bé amb d'una a(l)tra forma 2133 
que allò no és no és de l'ajuntament 2134 
i està pendent de resolució 2135 
i un parell de casos que no han contestat 2136 
i un parell de casos 2137 
que són persones difuntes 2138 
eh 2139 
per lo tant 2140 
el procediment està  2141 
amb aguesta situació 2142 
(3) una altra cosa a informar 2143 
és que 2144 
la comissaria de la confederació hidrogràfica de l'Eb 2145 
en concret el seu comissari d'aigües es va adreçar a l'ajuntament de T 2146 
amb data d'entrada catorze de juliol 2147 



demanant que:: 2148 
vist tot l'expedient de tot lo que fa referència als regadius de la conca 2149 
(L2) con fecha (15) (L2) 2150 
quan va arribar aguesta carta 2151 
hi va haver una reunió dels cinc municipis 2152 
dels cinc alcaldes 2153 
amb un a(d)vocat 2154 
d’un- de tres d'ells 2155 
i: la pròpia companyia F 2156 
a ve(u)re si era possible arribar a l'acord de trobar 2157 
aque(s)t pèrit independent 2158 
es van fer determinades gestions 2159 
que van donar com a fruit 2160 
que de forma unànim 2161 
els cinc municipis i la companyia F 2162 
sol·licitéssim la mediació 2163 
o la peritació aguesta independent 2164 
com diu la comissaria 2165 
de la conselleria d'agricultura  2166 
ramaderia i pesca 2167 
això va ser acceptat 2168 
i finalment 2169 
la tramesa a la companyia 2170 
vamos a la comissaria 2171 
amb un escrit signat pels cinc municipis 2172 
pels cinc alcaldes 2173 
i per la companyia F 2174 
i ara 2175 
pues 2176 
l'expedient continua 2177 
M: (L2) estas doscientas (15) (L2) 2178 
A: (L2) de momento hemos hecho (12) (L2) 2179 
Eu: xX(2)Xx 2180 
A: home 2181 
aquí 2182 
hi ha finques de V (noms de pobles agregats al municipi) 2183 
hi ha finques de Gu 2184 
hi ha finques d'E 2185 
hi ha finques de Cl 2186 
hi ha fiques de Sa 2187 
de Tn  2188 
de Pg 2189 
Eu: la part de Fi 2190 
A: de Fi 2191 
sí 2192 
hi ha  2193 
hi ha un senyor que té dos o tres coses a Fi 2194 
que és dels que ha al·legat precisament 2195 



no tinc cap problema amb donar l'expedient 2196 
Ar: (9) en el meu cas el que volia fer 2197 
pràcticament és un prec 2198 
amb ague(s)t cas amb un regidor en particular 2199 
que és el regidor del P 2200 
per unes afirmacions que es van fer amb aque(s)t mateix ple 2201 
per això li demano rectificació amb aquest [a’kest] ple 2202 
es van fer el divuit de març del noranta-set 2203 
estàvem parlant del pressupost del noranta-set 2204 
i en aquell moment 2205 
doncs 2206 
des de la seva opinió 2207 
va parlar de que 2208 
dels eh: i cito  2209 
textualment 2210 
també destaca 2211 
en ague(s)t cas el regidor del P 2212 
que s'ha incrementat en un milió de pessetes 2213 
l'aportació a la fira de primavera 2214 
la qual cosa sumada al dèficit habitual en matèria de festes 2215 
l'incrementarà encara més 2216 
lo qual això era directament dir 2217 
que ho faríem molt malament 2218 
realment s'ha demostrat 2219 
amb comissió de en comissió de governació es van presentar els números 2220 
de que s'ha 2221 
es pot estar d'acord o no amb lo que es va gastar 2222 
però es va complir estrictament la partida 2223 
i si un revisa els números de l'any anterior 2224 
i els revisa bé 2225 
no mira sol 2226 
la subvenció directa 2227 
que és una quantitat 2228 
si li suma  2229 
la modificació del pressupost del noranta-sis 2230 
i li suma 2231 
el cost adicional 2232 
veurà que la diferència entre un any i un a(l)tre 2233 
és quatre-centes mil pessetes 2234 
si amb això li restem 2235 
que aque(s)t any tenim cent mil pessetes més de subvenció 2236 
aquest [a’kest] any la fira ha costat tres-centes mil pessetes  2237 
més 2238 
que l'any anterior 2239 
i penso que les millores que hi han hagut 2240 
i la forma en què s'ha fet 2241 
ha valgut la pena aque(s)t augment de subvenció 2242 
i per altra banda 2243 



s'ha complert estrictament la partida que hi havia 2244 
i  2245 
per tant 2246 
penso  2247 
que no es pot dir que haguem fet el criteri  2248 
general 2249 
de desfase de festes 2250 
com vostè va dir aquell dia 2251 
per això li pregaria al menos que digués que sí que ha estat així 2252 
M: (L2) tengo que dir (36) (L2) 2253 
A: molt bé 2254 
l'alcalde desitja 2255 
unes bones vacances a tots els membres de la corporació 2256 
i especialment 2257 
com que no hi haurà cap ple abans 2258 
vol felicitar  2259 
per la part que li toca el senyor C 2260 
que (e)l sis de setembre 2261 
si no m'equivoco 2262 
té una doble boda familiar 2263 
s'aixeca la sessió                           2264 



A: no però si ningú ho diu que no tingui solució   324 
Ju: [té la solució tècnica i viable] 325 
A: [lo que passa és lo que ha passat tantes vegades amb tantes obres]  326 
((converses paral·leles)) 327 
Ju: moltes e[a]ntrades d'aquí del poble de T 328 
hi ha escales i rampa 329 
A: sí però amb pendents que els minusvàlids se hi matarien 330 
Ju: efectivament efectivament però allí no cal que sigui així 331 
A: alguna a(l)tra qüestió/ 332 
s'aixeca[ε] la sessió 333 




