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ANNEX 2. RECERCA A DICCIONARIS ESPECIALITZATS I 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

― a dia d'avui: 1 

LVG, 2 17 octubre 2015, p. 15: El signe de l'escriptura:3 «Per primera vegada apareix un 

volum que reuneix tota l'obra publicada per Rosa Lentini fins a dia d'avui».4 

DdG,5 20 octubre 2015: Ocupació inicia un estudi per avançar la jubilació dels policies: 

«A dia d'avui, la normativa permet l'avançament de l'edat mínima exigida per jubilar-se 

a col·lectius que desenvolupin activitats de naturalesa excepcionalment «penosa, tòxica, 

perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de mortalitat, a través de l'establiment de 

coeficients correctors». 

ACN, 6 17 desembre 2015: Arrenquen les obres per construir un crematori al Cementiri 

Nou d'Igualada: «A dia d'avui la capital de l'Anoia no compta amb cap crematori i, per 

tant, aquestes tasques s'han de fer en altres municipis de la província de Barcelona». 

 

― a escala mundial: 

LVG, 8 febrer 2015, p.10 (Diners): Fingi aterra a Barcelona: «La companyia preveu 

superar els 17 milions d'euros a escala mundial». 

DdG, 29 juny 2015: Les xarxes socials embogeixen amb l´anunci del càsting de «Joc de 

Trons»: «La ciutat de Girona, que esdevindrà escenari d'una de les sèries amb més 

repercussió a escala mundial, també ha necessitat un operatiu especial per donar 

resposta a totes aquelles incidències que puguin sorgir». 

ACN, 6 juliol 2015: Mas destaca que Catalunya té tots els ingredients per ser un pol 

d'atracció enoturística a escala mundial: «El president de la Generalitat, Artur Mas, ha 

destacat que Catalunya té tots els ingredients per ser un pol d'atracció enoturística a 

escala mundial». 

 

― a nivell europeu: 7 
                                                
1 Segons el Diccionari Pràctic i Complementari «a dia d'avui» és una incorrecció: «La manifestació, ara 
com ara, es farà (o a hores d'ara, de moment, si les coses no canvien, si no hi ha novetat; no a dia d'avui). 
Fins ara s'han apuntat un centenar de persones (o fins avui, ara com ara, de moment; no a dia d'avui)»  
2 Sigles del diari La Vanguardia. 
3 Subratllat el títol de la notícia. Si la col·locació és al títol no hem recollit cap enunciat del cos de la 
notícia.  
4 En lletra cursiva la col·locació. 
5 Sigles del Diari de Girona. 
6 Sigles de l'Agència Catalana de Notícies. 
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LVG, 29 setembre 2015: Àrea Metropolitana Barcelona destina 251.000 euros a 

l'acollida de refugiats: «D'una altra banda, insta el Govern espanyol a reclamar més 

recursos a la Unió Europea (UE), augmentar el nombre de places d'asil i la celeritat en 

la tramitació de les sol·licituds; incrementar de sis a 24 mesos el període d'acollida, i 

buscar més coordinació a nivell europeu». 

DdG, 9 novembre, 2015: Presenten el programa Garantia Juvenil a la tarda participativa 

de Cassà: «L'acte, que va comptar amb la presència del conseller i la tècnica comarcal 

de joventut, l'alcalde cassanenc Martí Vallès i la dinamitzadora de Garantia Juvenil a 

Cassà, va servir per explicar les principals actuacions que es desenvoluparan al poble en 

el marc d'aquesta iniciativa que es du a terme a nivell europeu i que preveu reduir l'atur 

juvenil». 

ACN, 33 juny 2015: Mataró consolida el festival internacional d'orgue, que adopta el 

nom del compositor mataroní Jaume Isern: «El festival internacional d'orgue de Mataró 

s'ha convertit en un dels de major prestigi a nivell europeu després de només tres 

edicions» 

 

― a petició pròpia: 

LVG, 05 juliol 2014, p.14: Lapuerta nega la complicitat amb Bárcenas però evita 

respondre a Ruz: «Ho va fer a petició pròpia per negar que hagués actuat com a 

«cobrador« o «pinxo« de la xarxa Gürtel, amb referència a les gestions que va fer per al 

cobrament d'un deute amb dos imputats: el constructor Alfonso García Pozuelo i el que 

va ser enginyer municipal de Pozuelo, Leopoldo Gómez». 

DdG, 24 octubre 2015: L´oposició exigeix a Mas que renunciï a la presidència pels 

casos de corrupció: «Mas va comparèixer davant la Diputació Permanent del Parlament 

a petició pròpia per donar explicacions de la gestió de la Generalitat en la contractació 

d'obra pública després del cas obert en contra del seu partit, CDC, i algun alt càrrec del 

Govern per presumptes comissions il·legals del 3% en adjudicacions públiques» 

ACN, 15 setembre 2015: Àngel Ros declararà el proper 1 d'octubre davant el fiscal 

anticorrupció: «L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, declararà el proper 1 d'octubre davant el 

fiscal anticorrupció Fernando Maldonado a Barcelona segons han confirmat fonts 

judicials i després que el mateix Ros hagi dit en alguns mitjans que ho fa  a ‘petició 

pròpia’». 

                                                                                                                                          
7 L'esquema «a nivell» + adjectiu geogràfic es repeteix en col·locacions que també hem localitzat com «a 
nivell mundial», «a nivell nacional» o «a nivell regional». 
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― abocar residus: 

TERMCAT, aproximació a «abocament de residus». 

 

―  acceptar un recurs: 

LVG, 24 juliol 2015, p. 29: Nens testimonis d'assassinat: «L'advocada va recordar que 

l'assassí de la mare dels nens, jutjat pel crim i condemnat a 18 anys de presó, va ser 

també condemnat per l'Audiència Provincial el 2013 a nou mesos de presó després 

d'acceptar-se el recurs de la defensa contra la primera decisió del jutjat de no concedir 

l'ordre de protecció». 

DdG, 11 juny 2013: El jutjat demana a Amer que informi com està el cas de la plaça de 

la Vila: «El cas es remunta a 2008, quan el Jutjat Contenciós de Girona va acceptar un 

recurs de la Generalitat i va anul·lar les llicències d'enderroc i de segregació d'un edifici 

situat entre el carrer Sèquia i la plaça de la Vila». 

ACN, 7 maig 2012: Arxivada la imputació d'un exalt càrrec de la Generalitat pel cas 

Pretòria: «L'Audiència Nacional espanyola ha arxivat la causa contra un dels imputats 

del cas Pretòria, Genís Carbó, arquitecte i excap de Planificació Urbanística en l'anterior 

govern de CiU, després d'acceptar un recurs de reforma de la seva defensa». 

 

― accés a l'habitatge:  

LVG, 14 setembre 2015, p.59: Alemanya posa sostreala pujada dels lloguers: «El 

problema de l'accés a l'habitatge no només es crea per un augment del preu dels pisos a 

la venda, sinó també per l'augment dels lloguers».  

DdG, 9 maig 2013: El PSC debat formes d´accés a l´habitatge i per evitar expropiar. 

ACN, 15 desembre 2015: Lafuente rebutja que en polítiques d'habitatge es posi els 

socialistes «al mateix sac que la dreta»: «La cap de llista del PSC al Congrés per Lleida, 

Mònica Lafuente, ha reclamat aquest dimarts que «en la defensa de la vivenda social i 

garantir l'accés a l'habitatge, no ens poden posar al mateix sac que la dreta».  

 

― accidentalitat laboral: 

TERMCAT: «Índex dels accidents de treball que s'han esdevingut en uns límits 

territorials concrets durant un període». 

 

― acció de protesta: 
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LVG, 22 setembre 2015, p.38 : Els ‘iaioflautes’ protesten amb una ocupació de la Borsa 

deBarcelona: «Els iaioflautes van protagonitzar ahir una acció de protesta a la Borsa de 

Barcelona, que van qualificar com a ‘símbol i instrument de l'organització criminal de 

l'1%’». 

DdG, 1 desembre 2015: Nova acció de protesa de la plantilla d´AJ Ruz: «Treballadors 

en vaga de l'empresa de Sils AJ Ruz van realitzar dijous al vespre una nova acció de 

protesta a l'ajuntament de la población» 

ACN, 28 desembre 2015: Rubí condemna l'assetjament escolar que hauria conduit el 

jove transsexual al suïcidi: «Per aquest dimarts hi ha prevista una altra acció de protesta 

convocada per la societat civil, una manifestació pels carrers de Rubí» 

 

― acció judicial: 

DJ, 8 definició d'«acció», indirectament: «Facultat d'exigir als òrgans judicials d'un 

territori que dictin resolució sobre un conflicte o sobre una petició mitjançant un 

procés». 

 

― acció legal: 

LVG, 17 novembre 2015 (Viure): Els regants actuaran contra la regressió del delta de 

l'Ebre: «L'entitat, que defensa els interessos de 4.500 regants en gairebé 13.000 

hectàrees repartides per sis municipis ebrencs, anuncia mobilitzacions i, si cal, accions 

legals ‘després d'esperar dècades i dècades que l'Administració actuï en algun 

moment’». 

DdG, 8 octubre 2015: Accions legals contra l´empaitada d´ànecs de Roses: «Les 

Comissions de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de 

Barcelona (ICAB) i el Col·legi d'Advocats de Tarragona (ICAT) han presentat una 

instància a l'Ajuntament de Roses sol·licitant la documentació necessària amb la 

finalitat de poder iniciar accions legals contra l'empaitada d'ànecs celebrada el passat 16 

d'agost d'aquest any a la mateixa localitat».  

ACN, 26 novembre 2015 : El Consell d'Alcaldes del Bages no descarta emprendre 

accions legals contra la concessionària de l'autopista C-16: «A més, s'ha demanat una 

reunió urgent amb el conseller de Territori i Sostenibilitat i no descarten emprendre 

                                                
8 Sigles del Diccionari Jurídic. 
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accions legals contra la concessionària de l'autopista C-16 perquè consideren que ja està 

pagada amb escreix» 

― acollir-se a un dret: 

LVG, 21 maig 2014, pg. 21: L'exconsellerAusàs nega haver-se dedicat al contraban de 

tabac: «Ausàs es va acollir al dret de respondre només a les preguntes del seu advocat 

(va guardar silenci en l'interrogatori del fiscal i l'acusació particular, exercida per 

l'Estat) i va assegurar que només coneixia de vista algunes de les persones que 

comparteixen amb ell el banc dels acusats» 

DdG, 10 abril, 2014: L'únic mar legal, la llei de consultes: «La Generalitat no es podria 

acollir al Dret Internacional atès que només preveu el dret d'autodeterminació per 

«situacions molt concretes« en un àmbit colonial o de minories perseguides en un 

determinat moment històric» 

ACN, 30 abril 2013: Els indignats d'Olot recorren finalment la sentència de Can 

Ganiveter acollint-se al dret de justícia gratuïta. 

 

― acord de ple: 

LVG 16 maig 2015, p.16:  Batalla local, guerra institucional: «L'argument de la Junta 

Electoral Central es fa servir per ordenar la retirada d'estelades dels ajuntaments 

catalans que van acordar en ple penjar-¬les als balcons, amb el presumpte objectiu de 

preservar la batalla política municipal».  

DdG, 29 desembre 2015: La PAH exigeix a Banyoles que apliqui l´acord de ple i multi 

bancs amb pisos buits.  

ACN, 2 desembre 2015: L'equip de govern d'Amposta canviarà de nom els darrers 

carrers dedicats a franquistes que queden a la ciutat: «Com ha apuntat Adam Tomàs, 

alcalde d'Amposta, aquesta era una moció que ERC presentava cada legislatura des dels 

anys 90 i era un compromís electoral que requeria, però, l'acord de ple».  

 

― acord de plenari: 

Sinònim d'«acord de ple». 

 

― acord verbal: 

TERMCAT: «Tractat internacional conclòs de paraula». 

 

― acte reivindicatiu: 
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LVG, 12 setembre 2015, p. 30: El Govern del PP adverteix que cap majoria no legitima 

la independència: «Després, aquesta festa es va convertir en un acte reivindicatiu dels 

interessos de només una part dels polítics catalans, i avui és un acte electoral, entre 

altres, del senyor Mas,« va afegir» (Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 

govern d'Espanya). 

DdG, 17 juny 2015: Figueres retira l'estelada hissada en un acte reivindicatiu: 

«L'ajuntament de Figueres ha retirat l'estelada que un grup ciutadà va penjar a la 

Rambla en un acte reivindicatiu dissabte». 

ACN, 5 desembre 2015:  Encadenada simbòlica i popular perquè es faci la nova estació 

ferroviària de Sant Andreu Comtal: «Als veïns i usuaris de l'estació de Sant Andreu 

Comtal se'ls hi ha acabat la paciència i aquest dissabte, en un acte reivindicatiu 

emmarcat el programa de la Festa Major del barri, una vintena de persones s'han 

encadenat simbòlicament a l'entrada de l'estació». 

 

― activitat delictiva: 

TERMCAT, sinònim d'«acte delictiu».  

 

― activitat turística: 

LVG, 27 octubre 2015, p.2 (Viure): Turistes fins i tot a l'hivern: «Les fires i congressos 

han permès desestacionalitzar l'activitat turística». 

DdG, 22 abril 2011: Recorden en una activitat turística i comercial els anys 60 

palamosins. 

ACN, 7 octubre 2015: L'Ajuntament de Barcelona defensa la suspensió de llicències 

d'allotjaments turístics com a eina «necessària« per a la gestió futura de l'activitat: 

«L'Ajuntament de Barcelona ha defensat la suspensió de llicències d'allotjaments 

turístics com a eina ‘plenament legal i totalment necessària’ per poder debatre i decidir 

com ha de ser la futura gestió de l'activitat turística a la ciutat». 

 

― acusació popular: 

DJ, DEFINICIÓ «ACUSACIÓ»: «Aquesta característica fa que apareguin, amb una 

posició pràcticament idèntica a la de l'esmentat òrgan públic, ciutadans que poden 

formular i sostenir l'acusació penal, ja sigui mitjançant l'acusació particular, privada o 

popular».  
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―admetre els fets: 

LVG, 6 agost 2015, p.4: Denunciat per haver enlluernat amb un làser: « Quan els agents 

van identificar el conductor del camió, el conductor va admetre els fets i va manifestar 

que ho havia fet per «entretenir-se mentre conduïa».  

DdG, 30 novembre 2015: Mascherano admet haver defraudat 1,5 milions a Hisenda: 

«Malgrat haver admès els fets, el procés judicial ara haurà de seguir el seu curs: la 

jutgessa Erika López tancarà la instrucció en els pròxim dies i dictarà una interlocutòria 

d'obertura de judici oral». 

ACN, 18 març 2015: El jurat popular considera culpable per unanimitat la dona que va 

sedar i ofegar a la banyera els seus fills menors: «La dona va admetre els fets però va 

assegurar que ho va fer desesperada perquè estava en situació irregular a Espanya, amb 

una ordre de desnonament, a l'atur, amb una filla malalta pendent d'una operació i 

abandonada pel seu marit, alcohòlic i maltractador». 

 

― adreça IP (Internet Protocol): 

TERMCAT: «Adreça de 32 bits representada generalment per quatre nombres enters del 

0 al 255 separats per punts, que identifica un ordinador connectat a Internet i en permet 

la localització». 

 

― advocat de l'acusació: 

DJ, concurrència: «Advocat o advocada que acusa una persona que litiga en un procés 

penal».  

 

― advocat penalista: 9 

TERMCAT.    

 

― afiliació a la Seguretat Social: 

DJ, concurrència: «Inclusió en el sistema de la Seguretat Social d'una persona física que 

inicia una activitat laboral per primera vegada». 

 

― afiliat a la Seguretat Social: 

                                                
9 De vegades el TERMCAT no ofereix cap definició. 
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DJ, concurrència: «Inclusió en el sistema de la Seguretat Social d'una persona física que 

inicia una activitat laboral per primera vegada». 

 

― agent polític: 

LVG, 29 setembre 2015, p. 14: La CUP manté que no investirà Mas president i renuncia 

a la DUI: «Així mateix, la CUP va anunciar ahir que ja s'havia posat en contacte amb 

Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot, ‘a més d'altres agents polítics i socials’, per 

trobar-¬se i parlar en el transcurs d'aquesta setmana, plantejar¬-los el seu pla de xoc 

contra la pobresa i «parlar de les lleis que s'han de desobeir» (La CUP, sense 

indentificar). 

DdG, 4 desembre de 2015: Llagostera reuneix agents econòmics i polítics pel Pla de 

Desenvolupament Local. 

ACN, 23 desembre 2015: Junqueras es mostra convençut que el procés «s'accelerarà« 

en els propers dies i demana responsabilitat a la CUP:  «Ha demanat ‘responsabilitat’ 

als cupaires i a la resta d'agents polítics, econòmics i socials per garantir l'èxit del 

procés i ha subratllat la importància d'investir un president per poder construir un 

govern, però també la necessitat de garantir l'estabilitat parlamentària» (Oriol 

Junqueras, president d'ERC). 

 

― ajuda urgent: 

TERMCAT, sinònim d'«ajuda d'urgència social».  

 

― allargar la temporada:10 

LVG, 8 octubre 201, p. 2 (Viure): L'Ajuntament marca els límits del procés sobre 

horaris comercials: «Només els dies festius dels mesos d'estiu o, a tot estirar, allargar la 

temporada fins al primer d'octubre». 

DdG, 14 maig 2014: Eleccions Municipals Lloret 2015: el PSC de proposa crear un 

Observatori del Turisme: «El PSC de Lloret de Mar està convençut que es pot allargar 

la temporada turística tot creant nous productes i tirant endavant diferents propostes». 

ACN, 23 octubre, 2015: El Pallars Sobirà posa punt final a una de les temporades 

d'esports d'aventura més llargues: «L'excel·lent meteorologia que està fent aquesta 

                                                
10 És col·locació molt emprada als mitjans de comunicació i a l'àmbit polític de les Illes Balears. 
«Allargar la temporada»  (turística) és un dels objectius desitjats pel sector turístic i també per les 
administracions públiques illenques, des de fa dècades. 
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tardor ha contribuït de manera decisiva a poder allargar la temporada, convertint-se en 

una de les més llargues». 

 

― al·legar un motiu: 

DJ, «al·legar motiu d'invalidació».  

 

― allotjament turístic: 

TERMCAT: «Establiment destinat a donar allotjament als turistes a canvi d'un preu i 

que pot oferir serveis complementaris». 

 

― alt poder adquisitiu: 

LVG, 27 agost 2015, p. 3 (Viure a l'estiu): El turisme dóna ales a un miler d'empreses a 

Barcelona: «Producte de qualitat per a turistes d'alt poder adquisitiu». 

DdG, 2 desembre 2015, El port de Palamós fa rècord de creueristes mentre Roses en 

perd més de la meitat: «Malgrat tot, Ports de la Generalitat va destacar que el 2015 

Roses ha tingut un perfil de turistes ‘d'alt poder adquisitiu’» (Ports de la Generalitat, 

sense identificar). 

ACN, 19 setembre 2015: Detenen cinc lladres a Castelldefels que es feien passar per 

turistes i entraven a robar a domicilis: «Els lladres, un grup de serbis i francesos, tenien 

una gran mobilitat i es feien passar per turistes d'alt poder adquisitiu per cometre els 

delictes». 

 

― alt tribunal: 

DJ, concurrència: «Tribunal que no té un òrgan superior, amb jurisdicció ordinària 

(Tribunal Suprem) o especial (Tribunal Constitucional)». 

 

― amenaça de vaga: 

LVG, 13 agost 2013, p.20: Trilingüisme a marxes forçades: «L'amenaça de vaga plana 

sobre una comunitat amb unes aules que presenten una gran diversitat social i alts 

índexs de fracàs escolar». 

DdG, 8 abril 2012: Puigdemont es dóna temps per valorar l´amenaça de vaga dels 

escombriaries. 

ACN, 21 setembre 2012: Els jutges de Lleida se sumen a l'amenaça de vaga si no 

s'atenen les seves demandes sobre la reforma de la llei. 
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― anul·lació d'un vol: 

LVG, 13 desembre 2014, p. 9: Caos aeri a Londres per un problema informàtic: 

«Desenes de milers de passatgers van patir més o menys estoicament l'anul·lació o el 

retard de centenars de vols que es van veure afectats, sobretot a Heathrow i Gatwick, 

però, de retruc, a la resta d'aeròdroms de la capital i voltants (City, Luton i Stansted), i 

en altres de més allunyats, com Bristol, Manchester i Edimburg, als quals van ser 

derivats alguns serveis». 

DdG, 14 juliol 2013: La tensió a Egipte espanta els turistes: «Informa també que els 

consten força anul·lacions de vols i reserves però que encara és aviat per fer-ne un 

balanç i donar xifres exactes». 

ACN, 30 agost 2015:  L'aeroport de Lleida-Alguaire acomiada la temporada d'estiu amb 

3.335 passatgers, menys que l'any passat per l'anul·lació de vols a Israel: «L'aeroport de 

Lleida-Alguaire ha acomiadat aquest diumenge una temporada d'estiu marcada per 

l'anul·lació a principis de juliol dels vols de la companyia israeliana Arkia a Tel-viv».  

 

― anunciar oficialment: 

LVG, 9 setembre 2014, p.4: Col·lapse casteller: «Molts dels afectats van recordar que 

havia passat el mateix en les últimes edicions i es van queixar especialment per la 

confusió, ja que es va continuar venent després d'anunciar oficialment que s'havia aturat 

tot el procés». 

DdG, 10 novembre 2015: Ni rastre del cargol poma als arrossars: «Però el 21 d'octubre 

el Departament va anunciar oficialment la detecció del focus al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya -DOGC». 

ACN, 17 novembre 2015: Amazon ofereix 30 milions d'euros per un terreny de l'Incasòl 

al Prat de Llobregat: «Malgrat que a l'anunci oficial no s'especifica el comprador, fonts 

del sector immobiliari han confirmat a l'ACN que l'empresa és Amazon» 

 

― anunciar públicament: 

LVG, 3 octubre 2014: De Benjamin a Caravan: «L'ajuntament de Portbou anunciarà 

públicament que ha decidit posar el nom de Dani Karavan al passeig del port per haver 

contribuïtafer d'aquest poble fronterer un símbol i un lloc d'interès per alturisme 

internacional». 
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DdG, 27 març 2013: El Govern insta la concessionària dels canals a fer pagar les quotes 

fins al canvi de gestió: «La carta està signada pel director general de Transport, Pere 

Padrosa, amb data del 19 de març, vuit dies després d'anunciar públicament que 

s'espera que l'Ajuntament passi a assumir el 2014 la gestió de les zones comunes». 

ACN, 5 novembre 2013: L'SME-CCOO critica la «precipitació« d'Espadaler i el 

SICME demana ‘prudència’ davant de les imputacions: «El portaveu del sindicat SME-

CCOO, Toni Castejón, ha criticat aquest dilluns la «precipitació« del conseller 

d'Interior, Ramon Espadaler, en anunciar públicament la suspensió de sou i feina dels 

vuit mossos imputats per la reducció d'un empresari al Raval de Barcelona i que va 

acabar amb la seva mort». 

 

― any rècord: 

LVG, 24 novembre 2015, p. 1: L'aeroport de Girona perd 3,5 milions de passatgers en 

set anys: «Des del 2008, un any rècord, ha perdut 3,5 milions de passatgers». 

DdG, 30 gener 2015: Eurofirms tanca un any rècord amb una millora del negoci del 

46%. 

ACN, 21 setembre 2015: Les exportacions creixen un 7,4% el juliol i registren el millor 

mes de vendes a l'exterior de la història: «Des de començament d'any tots els mesos han 

registrat el millor comportament en volum d'exportació i de mantenir-se la tendència el 

2015 serà un nou any rècord».  

 

― aplicació d'una mesura: 

DJ, definició de «mesura d'internament», concurrència: «També es pot aplicar aquesta 

mesura a les persones declarades exemptes de responsabilitat criminal perquè en el 

moment de cometre la infracció penal es troben en estat d'intoxicació plena pel consum 

de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o 

d'altres que produeixen efectes anàlegs —sempre que no hagi estat buscat amb el 

propòsit de cometre la infracció o no s'hagi previst o no s'hagi hagut de preveure'n la 

comissió—, o perquè es troben sota la influència d'una síndrome d'abstinència, a causa 

de la dependència d'aquestes substàncies, que els impedeixen comprendre la il·licitud 

del fet o actuar d'acord amb aquesta comprensió».  

 

― aplicació d'una taxa: 

vid. «aplicar un impost».  



 12 

 

― aplicar un impost: 

DJ, definició d'«impost especial»: «Les característiques principals d'aquests impostos 

són les següents: a) són impostos indirectes, en la mesura que no afecten d'una manera 

directa els ingressos d'un contribuent, sinó que recauen sobre el cost d'un producte; b) 

són impostos sobre el consum de productes específics; c) són impostos monofàsics, és a 

dir, s'apliquen en una única fase del procés de producció o de comercialització, a 

diferència de l'IVA, per exemple, i d) són impostos cedits, parcialment, a les comunitats 

autònomes, per bé que no tenen ni competències normatives ni de gestió sobre aquests».  

 

― aplicar una mesura: 

DJ, definició de «mesura d'internament», concurrència: «També es pot aplicar aquesta 

mesura a les persones declarades exemptes de responsabilitat criminal perquè en el 

moment de cometre la infracció penal es troben en estat d'intoxicació plena pel consum 

de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o 

d'altres que produeixen efectes anàlegs —sempre que no hagi estat buscat amb el 

propòsit de cometre la infracció o no s'hagi previst o no s'hagi hagut de preveure'n la 

comissió—, o perquè es troben sota la influència d'una síndrome d'abstinència, a causa 

de la dependència d'aquestes substàncies, que els impedeixen comprendre la il·licitud 

del fet o actuar d'acord amb aquesta comprensió».   

 

― aportació econòmica: 

DJ, definició d'«aportació de capital, indirectament»: «Quantitat de diners, béns o drets 

de contingut econòmic que els socis fan a una societat com a contraprestació de les 

accions o participacions subscrites en el moment de la fundació de la societat o en el 

moment de la subscripció d'accions o participacions que provenen d'un augment de 

capital».  

 

― aprovar per majoria absoluta: 

LVG, 1 setembre 2015, p.3 (Viure): L'alcaldessa anuncia que no anirà a la Via Catalana 

i s'abstindrà en l'AMI: AMI): «Una abstenció que mantindran tots els edils de BComú, i 

per tant difícilment l'adhesió tirarà endavant, ja que s’ha d'aprovar per majoria 

absoluta». 
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DdG, 11 gener 2015:  L'oposició atura la tramitació del pla especial d'un càmping:  

«L'oposició (Esquerra, UPM, Coet i el regidor no adscrit) està en majoria i, amb la seva 

abstenció, va obligar a deixar el tema sobre la taula ja que aquests temes urbanístics 

s'han d'aprovar per majoria absoluta». 

ACN, 4 setembre 2012: L'alcalde de Girona anirà a la manifestació de l'Onze de 

Setembre «darrere la pancarta que reclami l'estat propi: «Puigdemont ha afirmat al 

programa El matí de Catalunya Ràdio que és la pancarta que defensarà com a alcalde 

d'un municipi membre de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i 

seguint un mandat del ple de l'Ajuntament, que va aprovar per majoria absoluta 

l'adhesió a aquesta associació que, comenta Puigdemont, «justament es planteja allò que 

el lema de la pancarta dirà». 

 

― aprovar un decret llei: 

DJ, definició de «decret llei»: «Els factors que aconsellen al Govern de l'Estat 

l'aprovació del decret llei s’hauran d'incloure en l'exposició de motius de la norma, al 

llarg del debat parlamentari de convalidació i en el mateix expedient d'elaboració».  

 

― aprovar una proposició no de llei: 

DJ, definició de «proposició de llei»: «A més, tant les Corts Generals com els 

parlaments autonòmics disposen de sobirania a l'hora de prendre, valorar i aprovar o no 

una proposició de llei». 

 

―artista de carrer: 

TERMCAT: «Artista circense que representa números al carrer». 

 

―arxiu d'un cas: 

DJ, exemple d'«arxivar»: «Han arxivat el cas». 

 

―arxivament d'un cas: 

DJ, exemple d'«arxivar»: «Han arxivat el cas». 

 

― arxivar un cas: 

DJ, exemple d'«arxivar»: «Han arxivat el cas». 
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― arxivar una denúncia: 

DJ, definició de «denúnica»: «Si es tracta d'un membre del ministeri fiscal, també ha de 

fer una valoració dels fets denunciats per a decidir, en conseqüència, si envia la 

denúncia a l'autoritat judicial competent o si l'arxiva per manca de fonament per a 

iniciar accions judicials».  

 

― assessorar tècnicament: 

TERMCAT, aproximació a «assessor tècnic».  

 

―asseure's al banc dels acusats: 

LVG, 18 gener 2016, p. 16 : L'atac ultra a Blanquerna, a judici: «S'asseuran al banc 

dels acusats quinze ultres per als quals el fiscal demana penes de dos anys de presó, a 

més de diverses multes, encara que en diversos casos en els quals hi ha antecedents 

penals se sol·liciten fins a quatre anys de presó». 

DdG, 4 febrer 2009: L´Audiència jutja un maltractador reincident per segrestar la dona: 

«Ahir va tornar a asseure's al banc dels acusats, aquest cop a la secció quarta de 

l'Audiència de Girona, per, suposadament, haver agredit de nou la seva parella i haver-

la tingut segrestada en un pis d'Olot durant dos mesos». 

ACN, 26 juny 2015: L'Audiència de Palma obligarà a la Infanta a seure al banc dels 

acusats almenys el primer dia del judici del 'cas Nóos'. 

 

― assolir un acord: 

LVG, 4 desembre 2015, p.30: Mas assegura que tornarà a presentar-se si hi ha noves 

eleccions: «El president de la Generalitat va deixar clar, de tota manera, que la seva 

opció no és la de repetir les eleccions, sinó la d'assolir un acord, que va reconèixer que 

bàsicament està en mans de la CUP». 

DdG, 12 març 2015: CiU vol impulsar els projectes del condicionament de la C-26 a 

Ripoll: «També van reafirmar la necessitat d'assolir un acord amb totes les 

administracions implicades». 

ACN, 15 juliol 2015: Desconvocada la vaga a l'empresa d'eines per a la metal·lúrgia 

JMC de Montornès després d'assolir un acord amb la direcció. 

 

― assumir una competència: 
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DJ, definició de «competència»: «Amb tot, cal tenir present que també pot ser emprat 

per a delimitar les matèries i funcions que corresponen als diferents poders territorials 

d'un estat. Aquest és el cas de la Constitució espanyola (CE), que fixa la distribució de 

competències entre estat i comunitats autònomes (CA), establint les matèries sobre les 

quals l'Estat té competència exclusiva, i les altres sobre les quals les CA poden assumir 

competències (art. 148.1 i 149.1 CE, especialment)». 

 

― assumpció d'una competència: 

DJ, definició de «competència»: «Amb tot, cal tenir present que també pot ser emprat 

per a delimitar les matèries i funcions que corresponen als diferents poders territorials 

d'un estat. Aquest és el cas de la Constitució espanyola (CE), que fixa la distribució de 

competències entre estat i comunitats autònomes (CA), establint les matèries sobre les 

quals l'Estat té competència exclusiva, i les altres sobre les quals les CA poden assumir 

competències (art. 148.1 i 149.1 CE, especialment)». 

 

― atenció telefònica: 

TERMCAT, definició de «centre d'atenció telefònica: «Departament d'una empresa 

format per diversos grups de treball agrupats en xarxa que es dediquen a atendre les 

trucades dels clients o clients potencials o a dur a   campanyes de màrqueting telefònic». 

 

― atendre un pacient: 

TERMCAT,  aproximació a «atenció a pacient terminal».  

 

― atendre una telefonada: 

TERMCAT,  definició de «centre d'atenció telefònica: «Departament d'una empresa 

format per diversos grups de treball agrupats en xarxa que es dediquen a atendre les 

trucades dels clients o clients potencials o a dur a   campanyes de màrqueting 

telefònic». 

 

―atractiu turístic: 

TERMCAT, «definició d' atractiu turístic»: «Particularitat d'un indret, com ara el 

paisatge, el clima, la gastronomia o un lloc històric, que per les seves característiques es 

considera d'interès per al turisme».  
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― atribuir un delicte: 

DJ, exemple d'«atribuir»: «El jutge li atribueix el delicte». 

 

― atur interanual: 

LVG, 3 agost 2013, p. 56: El govern central rectificarà la reforma laboral amb «ajustos 

menors: «Segons el Govern central, han reduït l'increment de l'atur interanual del 

17,8% al 5%, malgrat la recessió». 

DdG, 10 novembre 2014: L´economia gironina destrueix 25.000 llocs de treball els dos 

últims mesos: «Mentrestant, la patronal de les petites i mitjanes empreses Pimec va 

valorar de manera positiva la reducció de l'atur interanual, que confirma, segons el seu 

parer, que «les empreses estan reiniciant tímidament la contractació». 

ACN, 2 juliol 2014: El govern destaca que l'economia catalana porta 12 mesos seguint 

reduint l'atur interanual. 

 

― atur registrat: 

DJ, DEFINICIÓ «ATUR»:  «La situació d'atur és un dels principals problemes de les 

economies dels països industrialitzats, per les repercussions socials i econòmiques que 

comporta. a l'Estat espanyol, les estadístiques ofereixen percentatges molt elevats, tant 

d'atur registrat a les oficines públiques de col·locació, com de taxes de la població 

activa no ocupada, segons l'enquesta de població activa (EPA).  

 

― aturat de llarga durada:  

LVG, 15 gener 2015, p.3 (Viure): En Chemita somriu: També va trucar un aturat de 

llarga durada. 

DdG, 26 juliol 2011: Més aturats de llarga durada. 

ACN, 25 octubre 2011: El Govern destinarà 1.000 euros en polítiques actives per a cada 

aturat de llarga durada sense prestació. 

 

― augment de sou: 

LVG, 4 abril 2015, p.3 (Qui): Avui es compleixen 40 anys de la fundació de Microsoft, 

que, liderada per Bill Gates en la major part de la seva existència, és una de les 

companyies més influents del món: «Preguntat en una conferència de dones 

informàtiques sobre l'actitud que s'havia de tenir per demanar un augment de sou en 

vista de les desigualtats amb els seus companys homes, va respondre: ‘No es tracta de 
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demanar una pujada de sou, sinó de confiar que el sistema te la donarà a mesura que 

avances. És bon karma. Et retornarà’». 

DdG, 4 juny 2015: Cameron donarà llum verd a l´augment de sou dels diputats 

britànics. 

ACN, 23 octubre 2015: Els examinadors de trànsit gironins asseguren que mantindran 

la vaga indefinida ‘fins al final’: «El proper dilluns tenen previst tornar-se a reunir amb 

la Direcció General de Trànsit i esperen que acceptin les seves demandes: un augment 

de sou, reducció del nombre de proves i lliurament dels resultats de l'examen 

telemàticament». 

 

― avaluació d'impacte ambiental:  

LVG, 3 maig 2014, p.1 (Viure): Marató a la carretera de les aigües: «La intervenció en 

la zona que es coneix com el Torrent del Bacallà, pendent de l'avaluació d'impacte 

ambiental, anirà acompanyada de la construcció d'un carril segregat per a vianants i 

ciclistes al costat d'aquesta via que una mica més amunt tornarà a connectar amb el 

passeig mirador». 

DdG, 2 desembre 2010: Medi Ambient obliga a fer l´avaluació d´impacte ambiental a 

la línia de110 kV. 

ACN, 16 febrer 2016: El PSC demana revocar la declaració d'utilitat pública de la 

subestació de la MAT a Santa Coloma: «La iniciativa demana que la companyia Red 

Eléctrica faci l'estudi d'avaluació d'impacte ambiental complet d'aquests projectes, per 

complir ‘l'exigència’ de la Comissió Europea i la legislació ambiental, aconseguir el 

consens institucional i adoptar els criteris d'integració urbana recomanats per la 

planificació sectorial i ‘utilitzats per la mateixa empresa’ en projectes recents de 

característiques similars». 

 

― avançar les eleccions: 

LVG, 16 juliol 2015, p.15: Sánchez protagonitzarà una ‘campanya intensiva’ pel 27-S: 

«Tot just quan Artur Mas, el passat14 de gener, va anunciar el propòsit d'avançar les 

eleccions catalanes al proper 27 de setembre, Pedro Sánchez ho va tenir claríssim i així 

l'hi va comunicar a la seva dona: ‘Aquest estiu ens n'anem a Catalunya!’».  

DdG, 9 gener 2015: Mas ofereix a Junqueras avançar les eleccions el 2015. 

ACN, 10 juny 2015: Rajoy confirma que farà canvis en el seu executiu aquest juny i 

descarta avançar les eleccions. 
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― baixa mèdica: 

DJ, definició de «baixa»: «Comunicat mèdic de baixa». 

 

― baixa per maternitat: 

LVG, 16 agost 2015, p.12: Els interessos dels barons del PP i del PSOE entorpeixen el 

debat territorial: «I encara estant de baixa per maternitat, Díaz manté les espases amunt 

des de l'aparell del PSOE andalús per rebutjar qualsevol tracte ‘especial’ cap a 

Catalunya». 

DdG, 6 febrer 2014: Els permisos de maternitat van caure a Girona el 5,6%: «Cada 

vegada més pares agafen la baixa per maternitat». 

ACN, 10 desembre 2015: C's de Girona es compromet a allargar les baixes de 

maternitat i paternitat si el partit governa la Moncloa. 

 

― balanç de legislatura: 

LVG, 5 agost 2015, p. 13: El PSC adverteix que cap resultat no legitimaria la secessió: 

«Així mateix, Pedret va lamentar que el president de la Generalitat, Artur Mas, evités 

ahir fer un balanç de la legislatura, la qual cosa, segons el seu parer, demostra un nou 

‘fracàs’ de la seva gestió». 

DdG, 5 agost 2015: Mas fixa en 68 diputats la xifra mínima per a la victòria de 

l´independentisme: «Després de la publicació aquest dilluns de diversos documents 

elaborats pel Govern per repassar els cinc anys de l'executiu de CiU, Artur Mas va fer 

un breu balanç de legislatura durant la darrera roda de premsa abans de les vacances 

d'estiu». 

ACN, 14 gener 2015: CCOO alerta a Artur Mas que hi continua havent una situació 

‘d'emergència social’ per les ‘retallades’: «El líder sindical ha valorat d'aquesta manera 

el discurs de balanç de legislatura que ha fet aquest dimarts el president de la 

Generalitat, Artur Mas». 

 

― blanqueig de capitals: 

DJ, «blanqueig de capital, concurrència»: «Reintroducció en el mercat de béns 

provinents de delicte, de tal manera que se n'oculta l'origen» . 

 

― calendari d'aplicació: 
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LVG, 23 agost 2015, p. 68: S'esgotarà el fons de reserva?: «D'una banda, demanen que 

s'acceleri el calendari d'aplicació de les reformes ja aprovades i que s'introdueixin 

noves». 

DdG, 14 agost 2015: El Govern accepta negociar les revàlides d´ESO i Batxillerat: 

«Rigau lamenta que no s'hagi paralitzat el calendari d'aplicació de la Lomce i el 

qualifica de «despropòsit». 

ACN, 24 juny 2015: Wert, disposat a fer complir la implantació de la LOMCE abans de 

marxar: «El ministre d'Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert, s'ha mostrat 

disposat a fer complir el calendari d'aplicació de la Llei Orgànica per a la Millora de la 

Qualitat Educativa (Lomce)». 

 

― cambra autonòmica: 

LVG, 5 novembre 2015, p. 22: València i les Balears recuperen el suport al seu idioma i 

la seva cultura: «En el cas balear, la Cambra autonòmica ha decidit recuperar la llei de 

Normalització Lingüística del1986 aprovada a instàncies dels populars i amb el consens 

de tots els grups». 

DdG, 31 octubre 2008: Carod cobra 21.000 euros de dietes per desplaçament i també té 

cotxe oficial: «Cap dels membres del Govern que continua sent parlamentari ha 

renunciat a aquesta indemnització, que cobren a través dels seus respectius grups en la 

Cambra autonòmica». 

ACN, 24 juliol 2012: El conseller d'Hisenda compareixerà a les Corts Valencianes per 

explicar l'ajut econòmic mentre l'oposició reclama Fabra: «L'oposició ha demanat però 

la compareixença del president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, per explicar 

a la cambra autonòmica una adhesió al fons de liquiditat que qualifiquen de ‘rescat 

econòmic’». 

 

― càmera oculta: 

TERMCAT. 

 

― camí rural: 

TERMCAT: «Camí públic d'interès local que depèn administrativament d'un municipi». 

 

― campanya d'imatge:  
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TERMCAT: «Campanya de comunicació orientada a construir, reforçar o millorar la 

imatge pública d'una organització, marca, persona, etc.». 

 

― campanya de Nadal: 

LVG, 1 desembre 2015, p.68: Les vendes i l'ocupació del comerç pugen des de fa 

quinze mesos:  «Un portaveu d'El Corte Inglés va explicar ahir que aquests dies han 

venut el mateix que en els anys anteriors a la crisi, en l'inici de la campanya de Nadal 

dels dies 6 al 8 de desembre». 

DdG, 2 desembre 2015: El comerç gironí preveu millorar les vendes durant la 

campanya de Nadal. 

ACN, 30 desembre 2015: Les DOP i IGP catalanes constaten una major ‘sensibilitat’ 

dels consumidors gràcies al procés d'independència: «D'altra banda, el conseller 

d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, ha fet balanç aquest dimecres de la campanya de Nadal 

que s'ha fet des del passat 21 de desembre per promocionar aquests productes de 

''qualitat'' a través d'un espot televisiu que s'ha emès en ''prime time'' a TV3 i 8TV».  

 

― campanya de rebaixes: 

LVG, 26 novembre 2015, p.69: Altamira ofereix 2.000 immobles rebaixats un 60%: 

«Altamira ofereix la campanya de rebaixes de la Sareb amb prop de 1.000 actius, dels 

quals més de 300 són habitatges amb descomptes de fins al 56% i que estaran 

disponible fins a final d'any amb una cartera localitzada fonamentalment a Madrid i 

Catalunya». 

DdG, 29 desembre 2015: La contractació laboral de la campanya de rebaixes a 

Catalunya creixerà un 16%. 

ACN, 1 juliol 2015 Els comerciants de Figueres inicien les rebaixes amb optimisme i 

descomptes de fins el 50%: «Malgrat que alguns establiments, principalment grans 

cadenes, es van avançar la setmana passada a l'inici oficial, el gruix de comerços de 

Figueres ha donat aquest dimecres el tret de sortida a la campanya de rebaixes d'estiu 

amb descomptes d'entre el 20 i el 50%».  

 

― canvi de tendència: 

TERMCAT, «figura de canvi de tendència»: «Figura que anuncia un canvi de tendència 

en la cotització d'un valor».  

 



 21 

― canviar les regles del joc: 

LVG, 23 juliol 2015, p. 11: El PP porta al Congrés la reforma de la llei electoral: «‘El 

PSOE ja va proposar la doble volta, però va dir que no es podien canviar les regles del 

joc quan faltaven pocs mesos de les eleccions municipals. Doncs ara queden quatre anys 

fins a les pròximes eleccions. Hem fet el que va demanar Sánchez, així que ara a veure 

si manté la seva paraula’, desafien» (Partit Popular, sense concretar). 

DdG, 19 febrer 2016: La fira eròtica de Girona neix per apropar la sensualitat a tothom: 

«L'esdeveniment, que tindrà lloc aquest pròxim diumenge als Jardins de la Mercè de les 

12 del migdia a les 9 de la nit, té per objectiu canviar les regles del joc, oferint una 

proposta atrevida i picant, però dirigida a tots els públics, amb gastronomia, literatura, 

moda íntima o fotografia». 

ACN, 26 maig 2010: Ridao qualifica el procés de renovació del TC de ‘surrealista’ i ho 

compara amb una escena dels germans Marx: «En aquest sentit, ha demanat al PSOE si 

està ‘disposat a canviar les regles del joc a meitat de partida’ o ‘si la gesticulació intenta 

agitar les aigües per tal que sembli que l'únic que sembla posar obstacles és el PP’» 

(Joan Ridao, portaveu d'ERC al congrés dels diputats). 

 

― capacitat de convocatòria: 

LVG, 20 setembre 2015, p.5 (Viure):  Dècades de solidaritat: «Es pot jugar per la 

capacitat de convocatòria del circ i dels voluntaris del centre d'acolliment d'animals de 

Collserola, amb les seves passarel·les de gossos per adoptar». 

DdG, 5 agost 2015: Cares conegudes en un clàssic de l´estiu: «Ja fa temps que Miguel 

Bosé trepitja cada estiu algun dels escenaris de la Costa Brava, però això no li fa perdre 

capacitat de convocatòria». 

ACN, 17 setembre 2012: El Mercat de Música Viva de Vic abaixa el teló amb una 

participació de prop de 110.000 persones: «El director artístic, Marc Lloret, ha destacat 

la gran capacitat de convocatòria del mercat que ha fet que les places i carrers de Vic 

estiguessin plens de música i gent». 

 

― capital mobiliari: 

TERMCAT: «Conjunt de béns o drets de propietat d'una persona física o jurídica 

relatius a la participació en fons propis d'entitats o a la cessió a tercers de capitals 

propis». 

 



 22 

― captura de pantalla:  

TERMCAT: «Còpia del contingut que es visualitza a la pantalla d'un ordinador en un 

moment determinat». 

 

― cas obert: 

LVG, 1 maig 2015, p.5 (Viure): Llibertat per a set dels detinguts del cas Innova: 

«Després de passar-¬se 48 hores detinguts a la comandància de la Guàrdia Civil de 

Tarragona, Diego Álvarez de Juan, el jutge que investiga un cas obert l'any 2012, va 

decretar la llibertat provisional amb càrrecs per als arrestats». 

DdG, 25 juliol 2012: Detenen el presumpte assassí d´una dona a Llagostera: «Amb 

aquesta detenció, que es va produir el passat divendres 20 de juliol, es dóna per tancat el 

cas obert el 27 de novembre de 2011, quan uns boletaires van descobrir unes restes 

òssies humanes en una zona boscosa pertanyent al terme municipal de Llagostera». 

ACN, 17 setembre 2015: El jutge arxiva el cas del manter senegalès mort en una 

operació policial contra el ‘top manta’ a Salou: «El jutjat d'instrucció número 4 de 

Tarragona ha decretat el sobreseïment del cas obert arran de la mort de Mor Sylla, el 

manter senegalès que es va precipitar mortalment des d'un balcó de Salou l'11 d'agost en 

el marc d'una operació dels Mossos contra el ‘top manta’». 

 

― centre d'un poble: 

LVG, 17 abril 2015, p.2 (Viure): Renovació a les vinyes: «El 2014 van destinar també 

210.000 euros a la millora de les instal·lacions de producció a les caves històriques de 

Sant Sadurní, incloent-hi l'adquisició i reforma d'un nou edifici al centre del poble». 

DdG, 21 agost 2011: Bordils: El centre del poble s´omple amb la cercavila de la festa. 

ACN, 27 novembre 2015: Detenen un home com a presumpte autor del doble crim dels 

avis de Premià de Mar: «Les víctimes són una parella d'avis, que van aparèixer morts a 

casa seva al centre del poble amb ferides d'arma blanca». 

 

― centre de visitants: 

TERMCAT,  «centre de recepció de visitants»: «Edifici situat a l'entrada d'un punt 

d'interès turístic on es concentren els serveis oferts als visitants». 

 

― centre privat: 

TERMCAT,  «centre privat d'ensenyament».  
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―cessió gratuïta: 

DJ, definició de «cessió de crèdit»: «En cas de cessió gratuïta del crèdit, el cedent no ha 

de respondre pels conceptes establerts en l'article 1529.1 del CC de conformitat amb la 

norma continguda en l'article 638 del CC». 

 

― citació com a imputat: 

vid. «Citar com a imputat». 

 

―citar com a imputat: 

LVG, 22 maig 2013, p. 16: Fernández diu que només va opinar d'un càrrec de 

confiança: «Així mateix, va ser citat com a imputat Francisco Bustos, germà de 

l'exalcalde, que va reconèixer que va anar a veure María Elena Pérez a Montcada». 

DdG, 11 setembre 2014: Citen com a imputat l´exdirector del Cesicat per una denúncia 

interna. 

ACN, 24 febrer 2015: Pujol Ferrusola diu que les operacions en paradisos fiscals les va 

fer el seu banc sense el seu coneixement: «Tot i així, l'empresari i inversor no ha entrat 

en detalls sobre la «deixa« del seu avi perquè primer ho vol respondre al Jutjat 

d'Instrucció 31 de Barcelona, que l'ha citat com a imputat». 

 

― clàusula abusiva: 

TERMCAT: «Clàusula contractual, no negociada individualment, que, en contra de la 

bona fe, causa un desequilibri important dels drets i obligacions derivats d'un contracte 

en perjudici del consumidor». 

 

― conflicte sindical: 

LVG, 9 juny 2015, p. 58: Aena desactiva el primer dia d'aturades dels controladors 

aeris: «L'aturada dels controladors aeris té el seu origen en un excepcional conflicte 

sindical que, durant diverses hores, va posar en perill el sistema aeri espanyol» 

DdG, 25 març 2011: Conflicte sindical. Els treballadors d'AENA no aniran a la vaga. 

ACN, 15 febrer 2013: L'alcaldessa de l'Hospitalet confia que el conflicte sindical als 

Ferrocarrils es resolgui abans del Mobile World Congress. 

 

― col·laborar amb la justícia: 
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LVG, 9 gener 2015, p.15: Andorra promet cooperar amb la justícia espanyola en el cas 

Pujol: «No va ser objecte de debat, però el president del Govern espanyol se'n va anar 

ahir d'Andorra, després de la seva primera visita oficial, havent sentit de boca del 

president de l'Executiu andorrà, Antoni Martí, el compromís que el seu país 

col·laborarà amb la Justícia espanyola en el cas Pujol, que investiguen a Espanya dos 

jutjats, pels comptes opacs de la famí- lia dipositats durant 34 anys al país pirinenc, i 

l'existència dels quals va transcendir arran de la confessió de l'expresident de la 

Generalitat mateix el 25 de juliol passat». 

DdG, 30 març 2012: Les prostitutes que treballen per a xarxes es neguen a delatar els 

seus proxenetes: «La Llei d'Estrangeria preveu permisos d'estada per a les que 

col·laboren amb la justícia, però només se n'han concedit tres». 

ACN, 3 març 2015: L'exalcalde de Llavaneres afirma que les retribucions de la FMC no 

eren dietes sinó que les rebien per la feina feta: «Ros ha declarat que l'objectiu de la 

seva declaració ha estat ‘col·laborar amb la justícia’ i ‘aclarir tots els casos pertinents’» 

(Víctor Ros, exbatle de Llavaneres). 

 

― col·lectiu ciutadà: 

LVG, 4 setembe 2015, p.51: El Govern espanyol tramita el crèdit per tornar el 25% de 

la paga extra als funcionaris: «Aquesta promesa, junt amb l'alça salarial de l'1% per al 

2016, va ser una de les principals picades d'ullet que el ministre d'Hisenda i 

Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va fer de cara a les pròximes eleccions 

per a aquest col·lectiu de ciutadans, que feia cinc anys que tenia el sou congelat». 

DdG, 31 octubre 2010: Un col·lectiu ciutadà elabora una guia que simplifica la consulta 

d´horaris de tren. 

ACN, 22 abril 2015: El col·lectiu 15MpaRato demana presó provisional per a Rato i 

acusa Hisenda de ser ‘còmplice’ en els ‘fraus’ comesos a Bankia: «El col·lectiu ciutadà 

15MpaRato ha presentat aquest dimecres dos escrits a l'Audiència Nacional». 

 

― col·lectiu immigrant: 

LVG, 10 agost 2015, p.5 (Viure l'estiu): Heroïnes d'estar per casa: «El dels equatorians 

va ser el col·lectiu immigrant que l'any passat més va reduir la seva presència a 

Barcelona». 
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DdG, 24 setembre 2014: Girona guanya prop de mil cotitzants estrangers el mes 

d´agost: «El col·lectiu immigrant torna a registrar taxes positives de creació d'ocupació 

a la demarcació». 

ACN, 4 octubre 2012: Creu Roja Lleida denuncia les dificultats que tenen els 

immigrants per accedir al món laboral pels estereotips existents: «Actualment, la taxa 

d'atur entre el col·lectiu immigrant a Catalunya és del 41%, prop del doble que la de la 

població autòctona». 

 

― començar el compte enrere: 

LVG, 2 setembre, p. 13: Foment denuncia ‘incertesa i inquietud’ pel sobiranisme: 

«Quan comença el compte enrere per a la cita amb les urnes, aquesta organització 

empresarial irromp en campanya i no precisament amb un missatge favorable a les tesis 

del president de la Generalitat, Artur Mas». 

DdG, 27 gener 2012: Comença el compte enrere. 

ACN, 21 gener 2015: Comença el compte enrere dels Gaudí amb la foto de família dels 

nominats al Palauet Albéniz. 

 

― comerç tradicional: 

TERMCAT. 

 

― comerç turístic: 

Vilaweb, 30 novembre 2015: Els comerciants de Barcelona critiquen la ‘inacció’ de 

Colau davant del top manta: «Jené també ha apuntat que el comerç turístic ‘està inquiet 

davant de temes com la gestió del Nadal, que es pot millorar molt més, i altres reptes 

com la segona fase de la reforma de la Diagonal o del Paral·lel, el pla d'usos de la 

Rambla, la unió del Tramvia, l'ordenança de terrasses o l'estació de la Sagrera’». 

El Punt Avui, 19 juny 2014: El comerç turístic i el de barri aplaudeixen el pacte. 

DdG, 23 agost 2013: Besalú no obrirà nous bars i restaurants durant dos anys: «A partir 

dels límits de rendiment del comerç turístic, l'Ajuntament farà un repalanteig estratègic 

del futur del turisme a Besalú». 

 

― comissió bilateral:  

TERMCAT: «comissió bilateral de cooperació»: «Òrgan de cooperació bilateral entre 

l'Administració de l'Estat i una administració autonòmica, de caràcter permanent i 
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composició paritària, que té funcions de col·laboració, intercanvi d'informació, 

formulació de propostes i adopció d'acords en relació amb lleis i programes que afectin 

la comunitat autònoma, avaluació de les mesures de col·laboració i adopció de mesures 

per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir».  

 

― comissió de serveis: 

TERMCAT: «Situació administrativa temporal en què es troba un funcionari quan, per 

necessitats del servei, és destinat a un lloc de treball diferent d'aquell que ocupava». 

 

― comissió informativa: 

TERMCAT, «comissió informativa municipal»: «Òrgan sense atribucions resolutòries 

que té per objecte l'anàlisi, l'estudi o la consulta sobre matèries i temes que han de ser 

sotmesos a la consideració d'un ple municipal».  

 

― compareixença davant un ple:  

Col·locació trobada al número 27 de la Revista Activitat Parlamentària, Especial 

glossari de l'activitat parlamentària del Govern, de l'any 2014. Definició de  

«compareixences»: «El president o presidenta de la Generalitat pot comparèixer a 

petició pròpia davant el Ple o d'una comissió parlamentària; també ho pot fer davant del 

Ple per acord de la majoria (art. 150 de l'RPC)».  

 

― comparèixer a petició pròpia: 

Col·locació trobada al número 27 de la Revista Activitat Parlamentària, Especial 

glossari de l'activitat parlamentària del Govern, de l'any 2014. Definició de  

«compareixences»: «El president o presidenta de la Generalitat pot comparèixer a 

petició pròpia davant el Ple o d'una comissió parlamentària; també ho pot fer davant del 

Ple per acord de la majoria (art. 150 de l'RPC)».  

 

― comparèixer en ple: 

vid. «compareixença davant un ple». 

 

― complex comercial: 

LVG, 10 abril 2015, p.2 (Viure): Montserrat i La Roca Village, els més visitats: «En el 

top ten dels llocs més visitats per persones d'arreu de l'Estat, locals i turistes aquest 



 27 

2014 s'hi ha tornat a col·locar el complex comercial de La Roca Village, amb 3,8 

milions de visitants, molts dels quals procedents de Barcelona». 

DdG, 14 octubre 2011: El complex comercial de Palafrugell ha d´estar a ple rendiment 

l´any 2014. 

ACN, 30 juliol 2015: La Roca Village espera tancar l'any amb 4 milions de visitants, el 

60% turistes: «El complex comercial La Roca Village, situat a La Roca del Vallès, 

espera tancar l'any amb 4 milions de visitants, un 60% dels quals seran turistes». 

 

― complex esportiu: 

LVG, 24 juny 2015, p.6 (Viure): Les obres del pavelló Sant Jordi i la residència 

començaran al setembre: « Està previst que les obres del complex esportiu s'enllesteixin 

el maig del 2017, ja que al pavelló s'hi disputaran les proves de voleibol dels Jocs 

Mediterranis de Tarragona». 

DdG, 14 juliol 2015: El túnel del vent estrenarà aquest mes un complex esportiu amb 

piscines d´onades. 

ACN, 30 desembre 2015: La instal·lació de calderes de biomassa a tres equipaments 

d'Igualada permetrà netejar anualment 21 hectàrees de bosc: «Es tracta del complex 

esportiu de Les Comes, de l'Hospital d'Igualada i el CAP Nord, i dels pisos tutelats 

Viure B2 i la residència Pare Vilaseca». 

 

― complir amb una normativa/ complir la normativa: 

LVG, 14 juny 2015, p.52: Magaluf escalfa motors: «Pocs compleixen o fan complir una 

normativa que pretén conscienciar abans que multar». 

DdG, 23 juliol 2011: Veïns de Poble Nou reclamen que es retirin tres antenes de 

telefonia mòbil il·legals: «Un grup de veïns de Poble Nou ha requerit a l'Ajuntament 

que faci complir la normativa i obligui a retirar tres antenes de telefonia mòbil que des 

de fa 16 mesos són il·legals». 

ACN, 18 desembre 2015: CCOO reclama al Govern més vigilància davant 

l'incompliment de la prevenció de riscos laborals a les empreses: «També reclamen a la 

Generalitat més vigilància, en coordinació amb la Inspecció de Treball, per fer complir 

la normativa vigent en matèria de prevenció als empresaris». 

 

― compra compulsiva: 
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LVG, 28 setembre 2015, p.9 (Diners): Ikea es trasllada al centre urbà: «Un negoci 

construït a partir de consumidors que surten de la ciutat en els seus vehicles per 

submergir-se en una de les seves megabotigues, disposats a buscar i seleccionar entre 

milers de productes els que són a la seva llista origen de l'excursió a Ikea, localitzar-los 

a les lleixes de llargs passadissos del magatzem, i en arribar a caixa, ja exhaustos, amb 

prou feines són conscients que han anat llançant dins del carro uns quants complements 

de compra compulsiva, objectes atractius agafats al vol, sovint d'utilitat difusa, però que 

inevitablement sumen a la factura final». 

DdG, 10 desembre 2012: Moderat optimisme al comerç de cara a la campanya de 

Nadal: «Malgrat aquest avís, el cert és que la crisi ha esborrat la part de compra 

compulsiva que es feia aquest pont». 

ACN, 7 gener 2014: Almenys un 6% de la població pateix un trastorn de compra 

compulsiva. 

 

― comprar un immoble: 

DJ, definició de «compravenda mercantil»: «En definitiva, totes les coses mobles i 

immobles, corporals o incorporals, fungibles o no podien ser objecte d'una compravenda 

mercantil si es compraven o es venien en l'exercici d'una activitat d'aquesta naturalesa; i 

ja la finalitat del contracte era destinar el seu objecte a la revenda».  

 

― comprensió escrita: 

TERMCAT: «Comprensió de missatges escrits en diferents estils, gèneres, situacions o 

tipologies textuals». 

 

― comprensió oral: 

TERMCAT: «Comprensió de missatges orals en diferents situacions». 

 

― compromís electoral: 

LVG, 23 agost 2015, p.24: Un full de ruta ferm amb recuperació de la llengua: «Era un 

compromís electoral i també la seva principal lluita durant els anys en què el PP va 

ocupar el poder absolut a les Balears». 

DdG, 21 novembre, 2011: El compromís electoral no escrit de CiU: treure el fanal de la 

plaça del Vi. 
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ACN, 18 febrer 2015: El PP presenta una proposició de Llei per evitar que les noies de 

16 i 17 anys puguin avortar sense el consentiment dels pares: «Així ho ha manifestat el 

portaveu del Partit Popular al Congrés, Rafael Hernando, que ha assegurat que la 

aquesta iniciativa respon al compromís electoral del PP i té com a objectiu reforçar la 

protecció de les menors». 

 

― concedir un ajut: 

DJ, exemple de «concedir»: «La Generalitat concedirà ajuts a la comunitat de regants de 

Lleida». 

 

― concedir una ajuda: 

Vid. «concedir un ajut».  

 

― condemna ferma/ condemna en ferm: 

DJ, DEFINICIÓ «CONDEMNA»:  Per això, es parla de condemnat o penat per 

anomenar, amb idèntica correcció jurídica, la persona contra la qual es pronuncia una 

sentència condemnatòria ferma en què s'ha imposat una pena de compliment obligat.  

 

― conferència sectorial: 

TERMCAT. 

 

― confirmar una condemna: 

DJ, exemple de «confirmar»: «Interposà un recurs d'empara contra la sentència de 

l'Audiència Provincial, que havia confirmat en apel·lació la condemna». 

 

― conflicte educatiu: 11 

LVG, 14 juny 2014, p. 30: Un professor fa 38 dies que és en vaga de fam perquèBauzá 

dialogui: «Jaume Sastre, conegut professor d'institut i activista independentista, 

compleix avui 38 dies en vaga de fam per exigir al president balear, José Ramón Bauzá, 

                                                
11 Col·locació ja en desús, triada pels mitjans de comunicació de les Balears per designar el conflicte 
sorgit a les Illes durant la legislatura del PP (2011-2015) sota la presidència de José Ramón Bauzà. El 
govern va imposar el TIL (Tractament Integrat de Llengües) en contra de tota la comunitat educativa. La 
manifestació a Palma contra el TIL va ser la més multitudinària de la història de les Illes, superant les 100 
mil persones. El govern de Francina Armengol (2015) va derogar el TIL en una de les seves primeres 
mesures executives. 
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que es reuneixi amb els docents i desbloquegi el conflicte educatiu que viuen les illes 

des de principi de curs» 

DdG, 27 setembre 2013: El PP no accepta cap esmena de PSOE, CiU i PNB a la llei 

Wert: «En un altre ordre de coses, la Conselleria d'Educació i els professors en vaga van 

acabar asense acord la seva segona reunió per intentar desbloquejar el conflicte educatiu 

a Balears en mantenir-se inamovibles en les seves postures inicials, encara que es van 

citar per tornar a negociar avui». 

ACN, 27 setembre 2013: La reunió entre el govern balear i els sindicats acaba sense 

acord per desbloquejar el conflicte educatiu a les illes: «La reunió d'aquest dijous entre 

el govern balear i el comitè de vaga ha acabat sense acord per desbloquejar el conflicte 

educatiu a les illes». 

 

― congrés d'un partit: 

LVG, 16 octubre 2015, p. 22: El PPE aprovarà una resolució a favor de la unitat 

d'Espanya: «Rajoy aprofitarà la reunió a Madrid del congrés del Partit Popular Europeu 

i la presència al conclave de 10 caps d'Estat i de govern, entre ells Merkel, al costat del 

president de la Comissió Europea, Jean¬Claude Juncker i el del Consell Europeu, 

Donald Tusk, i 14 comissaris, per escombrar cap a casa i presentar i aprovar una 

resolució en defensa de la unitat d'Espanya». 

DdG, 29 desembre 2015: Ajornen la decisió sobre el congrés que ha de marcar el futur 

de Sánchez: «No obstant això, les federacions de Castella-la Manxa i València, a través 

dels seus secretaris d'Organització, i la d'Astúries, en boca del seu president, Javier 

Fernández, van demanar que el congrés del partit se celebri a finals de febrer o principis 

de març, segons alguns assistents». 

ACN,14 novembre 2014: Nicola Sturgeon substitueix Alex Salmond com a líder de 

l'SNP Londres: «Sense cap sorpresa, Nicola Sturgeon ha agafat aquest divendres el 

relleu d'Alex Salmond al capdavant de l'Scotish National Party (SNP), al congrés del 

partit que se celebra a Perth».  

 

― conjunt arquitectònic: 

LVG, 28 novembre 2014, p.7 (Viure):  Una altra raó per mirar al cel: «La tradició d'un 

art tan efímer es perpetuarà en les dues plantes del conjunt arquitectònic, amb una 

terrassa i un balcó amb vista a la futura plaça». 
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DdG 28 desembre 2015: Girona estudia diferents opcions per les escales del cul de la 

Lleona: «L'Ajuntament no vol ‘improvisar’ una solució, sinó mirar quina s'ajusta més a 

l'entorn del Barri Vell i al conjunt arquitectònic». 

ACN, 8 setembre 2015: Arrenquen les obres per construir un crematori al Cementiri 

Nou d'Igualada: «Segons ha explicat el consistori, el nou espai s'integrarà de manera 

molt acurada en aquest conjunt arquitectònic obra dels arquitectes Enric Miralles i 

Carme Pinós». 

 

― conjunt històric: 

TERMCAT: «Conjunt d'edificacions que pel seu origen formen un espai urbà 

característic d'un període històric, i que pot tenir valor patrimonial». 

 

― connectivitat aèria: 12 

LVG, 28 gener 2015, p. 50: El consell d'Aer Lingus accepta la nova oferta d'IAG: «IAG 

‘reconeix la importància dels serveis aeris directes i la connectivitat aèria per a la 

inversió i el turisme a Irlanda i té intenció de dialogar amb el Govern irlandès de cara a 

obtenir el seu suport a la transacció’, va dir el director financer, Enrique Dupuy de 

Lôme». 

DdG, 31 gener 2012:  Mas-Colell dóna per perduts els 140 milions injectats: «‘Les van 

rebre perquè al seu moment, i fins i tot avui dia, es considera que hi ha elements 

estratègics territorials en la connectivitat aèria’, va afegit Mas-Colell, que va subratllar 

que ‘el que és bo per a molts llocs d'Europa també és bo per a Catalunya’» (Andreu 

Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya). 

ACN, 2 de febrer de 2012: El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries aposta per 

‘mantenir i incrementar’ la connectivitat del Prat: «El Comitè de Desenvolupament de 

Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) treballarà per ‘mantenir i incrementar’ la 

connectivitat aèria a l'Aeroport del Prat ‘d'una manera substancial’ ja que considera 

prioritari el creixement del paper d'intercanviador».  

 

― considerar provat: 

                                                
12 Col·locació amb poca implantació al Principat. En canvi, molt present als mitjans de comunicació de 
les Illes i en les paraules dels polítics balears. La manca de connectivitat aèria és una de les queixes 
obsessives dels polítics illencs i també dels representants del sector turístic.  
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DJ, definició de «fets provats»: «Part opcional de la sentència que segueix la relació de 

fets, on es consignen els fets que el tribunal considera demostrats, i que són els que 

constitueixen l'objecte de la causa».  

 

― contractació a temps parcial: 

TERMCAT, «contracte de treball a temps parcial»: «Contracte de treball acordat per a 

desenvolupar la prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al 

mes o a l'any inferior al 77% de la jornada completa establerta en el conveni col·lectiu 

que s'aplica en una empresa, o de la jornada ordinària màxima legal».  

 

― contractació de personal: 

DJ, exemple de «contractar»: «L'empresa pot contractar el personal per obra o servei». 

 

― contractar personal: 

Vid. «contractació de personal». 

  

― contracte indefinit: 

TERMCAT, «contracte de treball per temps indefinit»: «Contracte de treball que no 

estableix límits de temps en la prestació de serveis». 

 

― control de seguretat: 

TERMCAT: «Control que s'efectua als passatgers abans que embarquin en un avió, 

vaixell, etc., per a comprovar que no porten cap arma ni cap objecte perillós». 

 

― control pressupostari: 

DJ, definició de «pressupost»: «Els mecanismes de control intern en l'execució del 

pressupost es desenvolupa mitjançant la intervenció. La Intervenció General de l'Estat 

és l'organisme encarregat de la fiscalització formal i material de les despeses»  

 

― convocar a una manifestació: 

DJ, exemple de «convocar»: «Els sindicats han convocat els treballadors a la 

manifestació contra la reforma laboral». 

 

― convocar els mitjans (de comunicació): 
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TERMCAT, definició de «convocatòria de premsa»: «Convocatòria per mitjà de la qual 

s'informa els mitjans de comunicació de massa de la celebració futura d'un 

esdeveniment perquè hi assisteixin i en facin la cobertura».  

 

― convocar una consulta: 

LVG, 31 desembre 2014, p.13: Mas fa una crida a la unitati reivindica el seu lideratge al 

capdavant del procés: «Després, des del saló de la Mare de Déu de Montserrat, el 

mateix on va firmar solemnement el decret per convocar la consulta del 9-N en 

presència de Junqueras, el president de la Generalitat va tornar a marcar el terreny de 

joc per als propers dies». 

DdG, 18 setembre 2014: El Parlament insta el Govern a convocar la consulta el 9-N. 

ACN, 21 agost 2015: Colau considera electoralista el ple sobre l'AMI forçat per CiU, 

ERC i CUP i apunta l'abstenció de BComú: «BComú farà un debat intent, però Colau ha 

subratllat que la intenció del consistori és convocar una consulta perquè siguin els 

barcelonins els que prenguin la decisió». 

 

― convocar una manifestació:  

DJ, exemple de «convocar»: «Els sindicats han convocat els treballadors a la 

manifestació contra la reforma laboral».  

 

― convocatòria oficial: 

LVG, 9 novembre 2014, p.19: 9-N punt i seguit: «Un procés de participació sense 

convocatòria oficial ni acte administratiu que el sustenti organitzat per la Generalitat, 

sense efectes jurídics i executat per voluntaris» 

DdG, 7 juny 2012: L´Ajuntament de Salt ja havia convocat el concurs de gots de la 

Festa Major 2012: «Tot i això, la pàgina web municipal www.saltjove.cat, en l'apartat 

‘Casals i Activitats d'Estiu 2012’ hi té penjada des de fa setmanes la convocatòria 

oficial de disseny dels gots de barraques de la Festa Major de 2012»  

ACN, 22 setembre 2011: Metges de la Vall d'Hebron aposten per convocar una vaga 

contra les retallades: «El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha remarcat que no li consta cap 

convocatòria oficial de vaga, que ell ‘no intervé’ en les negociacions de l'ICS amb els 

treballadors i ha demanat que aquestes no han d'afectar els pacients». 

 

― convocatòria pública: 
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DJ, definició de «convocar», indirectament: «Anunciar públicament la celebració {de 

proves, oposicions, exàmens o concursos} o la concessió {d'un premi}». 

 

― cooperació necessària: 

DJ, concurrència: «Forma d'intervenció en el delicte que consisteix a executar actes 

sense els quals aquest no s'hauria efectuat. La cooperació necessària és una forma de 

participació en el delicte en sentit estricte». 

 

― cooperador necessari: 

DJ, concurrència «cooperació necessària»: «Forma d'intervenció en el delicte que 

consisteix a executar actes sense els quals aquest no s'hauria efectuat. La cooperació 

necessària és una forma de participació en el delicte en sentit estricte».  

 

― cost de personal: 

TERMCAT.  

 

― cost zero: 

LVG, 28 novembre 2015, p.33: Llum verda, a la fi, a l'Agència Estatal d'Investigació: 

«Arrencarà el 2016 amb cost zero i 300 empleats dirigits per un científic de reconegut 

prestigi en el camp de la gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació 

(R+D+I)». 

DdG, 23 maig 2013: Fan una jornada per a empresaris sobre formació a cost zero. 

ACN, 14 setembre 2015: Castel (C's): ‘Amb un 10% del què ens costen els Consells 

Comarcals, podem oferir llibres gratuïts a tots els escolars’:  «Castel també vol que les 

llars d'infants surtin a cost zero per a les famílies i defensa «un model trilingüe 

d'ensenyament« on català i castellà tinguin el 40% de presència a les aules i el 20% 

restant de les classes es facin en anglès». 

 

― d'especial protecció: 

TERMCAT, definició de «zona de protecció especial»:  «Zona on es produeix una 

situació que dóna lloc a un risc potencial molt elevat d'ultrapassar els límits admissibles, 

o bé on ja s'han ultrapassat els nivells d'immissió admissibles, per a la reducció dels 

quals no es consideren suficients les accions i les mesures que es poden adoptar en 
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situacions de declaració de zona d'atenció especial, i que ha estat declarada com a tal pel 

Consell Executiu a proposta del conseller de Governació». 

 

― dany moral: 

TERMCAT: «Dany causat per l'angoixa que provoca en una persona haver patit un 

dany patrimonial o personal». 

 

― debat de política general:  

Col·locació trobada al número 27 de la Revista Activitat Parlamentària, Especial 

glossari de l'activitat parlamentària del Govern, de l'any 2014. Com s'explica a la 

definició que aporta el glossari, el debat té un altre nom oficial: «El debat sobre 

l'orientació política general del Govern (conegut com a debat de política general) té 

lloc, com a mínim, un cop l'any, coincidint amb l'inici del període de sessions de 

setembre i té per objecte l'exposició, per part del president o presidenta de la Generalitat 

(i un membre del Govern a qui el president o presidenta ho encomani) de la seva 

actuació». 

 

― debat obert: 

LVG, 26 novembre 2015, p. 18: Tants caps, tants barrets: «‘Hi ha una gran diversitat 

d'opinions, un debat obert i molt ric, en el qual estem plantejant tots els escenaris 

possibles’, afirma el diputat de la CUP Ramon Usall que afegeix que ‘la militància vol 

sobretot parlar de continguts, de les mesures que adoptarà el nou Govern; ens hem 

dedicat el mateix temps a debatre sobre el pla de xoc, que sobre qui ha d'ocupar la 

presidència, i sobre tots els temes hi ha diversitat d'opinions’» (Ramon Usall, diputat de 

la CUP). 

DdG, 30 abril 2014: Debat obert a la Casa de Cultura de Girona sobre la gestió de 

l´aigua. 

ACN, 7 setembre 2015: Ecologistes en Acció rebutja que els incidents menors de les 

nuclears no es classifiquin com a successos pel CSN: «Davant del debat obert al 

Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per modificar la metodologia per classificar els 

successos nuclears i suprimir de l'escala aquells successos «sense iniciador«, 

Ecologistes en Acció alerta que aquest canvi incrementaria la desconfiança i oposició a 

l'energia nuclear» . 

 



 36 

― debatre esmenes/ debatre una proposició / debatre una proposició no de llei/ 

debatre una proposta: 

En els parlaments es debaten tot tipus d'iniciatives parlamentàries, des de lleis, projectes 

de llei, mocions, esmenes o proposicions de llei i no de llei. En el número 27 de la 

Revista Activitat Parlamentària, Especial glossari de l'activitat parlamentària del 

Govern, de l'any 2014, es diu el següent a l'entrada «debat final»:  «Un cop dictaminat 

un projecte o proposició de llei en comissió, s'inclou en l'ordre del dia del Ple perquè 

sigui finalment debatut. Quan el debat final és sobre un projecte de llei pot començar 

amb la intervenció d'un membre del Govern (intervenció potestativa)» És per tant 

evident, segons aquest text, que es debaten els projectes de llei i les proposicions de llei. 

També es debaten les propostes, i les esmenes. 

 

― debatre una moció: 

DJ, definició de «moció»: «En el dret parlamentari s'utilitza el terme moció per a 

designar les propostes de resolució no legislatives que formulen els grups parlamentaris, 

o un determinat nombre de parlamentaris, perquè la cambra corresponent, després de 

debatre-la, emeti el seu pronunciament per votació d'aprovació o de rebuig, i expressi 

d'aquesta manera l'opinió i la voluntat de la cambra sobre un assumpte determinat» 

 

― declaració com a imputat:  

vid. «Declarar com a imputat». 

 

― declaració complementària: 

TERMCAT: «Declaració addicional de l'impost sobre la renda de les persones físiques 

que el subjecte passiu presenta voluntàriament i que modifica el contingut de la 

declaració originària o incorpora nous fets imposables». 

 

― declaració d'impacte ambiental: 

TERMCAT: «Pronunciament de l'autoritat competent de medi ambient respecte de la 

repercussió previsible d'una activitat projectada i de la conveniència o no de realitzar-

la». 

 

― declaració d'un imputat: 

vid. «Declarar com a imputat». 
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― declaració de béns: 

LVG, 2 juliol 2015, p. 13: La llei catalana de transparència fa públics els béns dels 135 

diputats: «Les declaracions de béns dels diputats estaven dipositades al Parlament, però 

no eren públiques, i a partir d'ara es poden consultar en línia a les fitxes de cadascú, en 

què apareixen detallats propietats, comptes bancaris, accions, plans de pensions, 

vehicles i crèdits» 

DdG, 27 juliol 2015: El regidor de la CUP declara ser propietari d´un habitatge i una 

bicicleta de segona mà: «La Candidatura d'Unitat Popular de Sant Joan-Palamós, ‘fidel 

als seus principis de radicalitat democràtica i transparència’, ha fet pública a través d'un 

comunicat les dades de la declaració de béns i activitats del nostre seu regidor a 

l'Ajuntament de Palamós, Joan Bohigas, al començament d'aquest mandat (juny de 

2015) i ha anunciat que les tornarà a fer públiques en finalitzar-lo (juny de 2019)». 

ACN, 4 desembre 2014: Reus publica els salaris i les declaracions de béns i activitats 

dels regidors en el nou portal de transparència. 

 

― declaració de la renda: 

LVG LVG, 2 juliol 2015, p. 13: La llei catalana de transparència fa públics els béns dels 

135 diputats: «El portal també inclou les declaracions d'activitats i càrrecs públics i 

estan pendents de ser¬hi, en canvi, els ingressos percebuts per aquestes altres activitats, 

que s'hi aniran introduint una vegada acabada l'actual campanya de la declaració de la 

renda». 

DdG, 6 maig 2015: Com demanar cita prèvia per a la declaració de la renda. 

ACN, 4 desembre 2014: Reus publica els salaris i les declaracions de béns i activitats 

dels regidors en el nou portal de transparència: «‘La voluntat és de transparència total, 

de despullar-se al màxim possible’, ha afirmat l'alcalde, Carles Pellicer, el qual ha 

avançat que també farà pública la seva declaració de la renda». 

 

― declaració judicial: 

LVG, 24 febrer 2015, p. 10: Els Pujol s'enroquen: «En la seva declaració inicial, 

l'expresident es va remetre al contingut de la seva confessió del 25 de juliol passat, la 

seva compareixença del setembre passat al Parlament i la posterior declaració judicial a 

finals de gener». 

DdG, 24 octubre 2014: Suspesa la declaració judicial pel programa espia a la policia. 
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ACN, 8 abril 2015: L'exsecretària de Jordi Pujol Ferrusola es nega a declarar a la 

comissió d'investigació sobre el frau: «A més, l'exsecretària ha matisat que la seva 

declaració judicial ‘està transcrita i penjada a la xarxa d'Internet’, i per això ha escollit 

no respondre». 

 

― declarar com a imputat: 

LVG, 14 maig 2013, p.15: El jutge imputa un constructor pel saqueig del Palau: 

«Precisament ahir va comparèixer al jutjat Juan Elizaga, director de Relacions 

Institucionals de Ferrovial, per declarar com a imputat sobre la finalitat dels esmentats 

patrocinis, que van sumar prop de 12 milions d'euros en deu anys i que eren 

especialment alts l'any que es van licitar obres relacionades amb la línia 9 del metro, el 

2003». 

DdG, 5 octubre 2015: Rato torna a declarar com a imputat per un delicte de corrupció 

entre particulars. 

ACN, 25 novembre 2015: Masagué nega haver adjudicat a dit les guinguetes de 

Torredembarra a l'actual president local de CDC: «L'exalcalde de Torredembarra Daniel 

Masagué ha tornat a declarar com a imputat aquest dimecres als jutjats del Vendrell, ara 

per la peça separada número 4 del conegut com 'cas Torredembarra', en què s'investiga 

la presumpta adjudicació a dit de tres guinguetes a l'empresa de l'actual president local 

de CDC, Gerard Montserrat». 

 

― declarar en qualitat d'imputat: 

vid. «Declarar com a imputat». 

 

― declarar persona ‘non grata’: 

LVG, 9 maig 2014, p. 66: Mataró declara persona non grata l'expresident de Caixa 

Laietana. 

DdG, 3 juliol 2013: La UdG votarà declarar persona non grata al ministre Wert. 

ACN, 5 juliol 2013: La UdG deixarà de convidar membres de la Corona espanyola als 

seus actes: «Per contra, el claustre ha tombat la proposta dels estudiants que volien 

declarar persona non grata el ministre d'Educació, José Ignacio Wert».  

 

― decretar ingrés presó: 
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LVG, 13 febrer 2014, p. 6 (Viure): Cauen tres lladres de pisos que abans havien robat 

les claus: «Els tres detinguts van passar a disposició judicial el divendres 7 de febrer i el 

jutge en va decretar l'ingrés a la presó». 

DdG, 10 maig 2013: Detenen un home que es va endur un televisor del centre 

evangèlic:  «El 3 de maig va passar a disposició judicial a la Bisbal, que en va decretar 

l'ingrés a la presó». 

ACN, 16 octubre 2015: Presó per a un lladre multireincident que va intentar robar una 

parella de Mossos d'Esquadra de paisà a Martorell: «L'arrestat acumula 17 antecedents 

policials i el jutge en funcions de guàrdia en va decretar l'ingrés a presó». 

 

― defensar una moció: 

DJ, definició de «moció de censura»:  «El debat s'inicia amb la defensa de la moció de 

censura, efectuada per un dels diputats signants de la moció». 

 

― defensar una proposició: 

DJ, definició de «proposició de llei»:  «En relació amb les proposicions de llei estatal 

formulades per un Parlament autonòmic, l'Assemblea legislativa de cada comunitat 

autònoma pot designar un màxim de tres membres perquè defensin la proposició en el 

tràmit de valoració de la proposició davant el Congrés dels Diputats». 

 

― dèficit zero: 

LVG, 10 juny 2015, p. 60: Els creditors exigeixen més reformes a Grècia: «I no ofereix 

cap concessió sobre pensions, ni la clàusula de dèficit zero que exigeixen els creditors ni 

l'abolició dels subsidis a les pensions per sota del nivell de pobresa, ni molt menys un 

retard de l'edat de jubilació». 

DdG, 29 juliol 2015: L´autoritat fiscal admet que l´objectiu de dèficit fixat per a 

Catalunya és excessiu: «El Ministeri d'Hisenda ha plantejat a les comunitats un límit del 

0,3 % del PIB per al primer any, del 0,1 % per al segon i de dèficit zero per a 2018 i no 

és partidari d'autoritzar objectius individualitzats, com va fer el 2013». 

ACN, 16 setembre 2012: Trias diu que l'ajuntament no té eines per evitar la vaga al 

transport d'aquest dilluns: «L'alcalde ha lamentat que al consistori de la capital catalana, 

que preveu tancar l'any amb dèficit zero -ha recordat-, se li exigeixin les mateixes 

mesures d'austeritat que als ajuntaments endeutats». 
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― defraudar Hisenda: 

DJ, exemple de «defraudar»:  «L'han acusada d'haver defraudat Hisenda». 

 

― delicte fiscal: 

DJ , concurrència: «Defraudació a la hisenda pública». 

 

― delicte mediambiental: 

TERMCAT, «delicte contra el medi ambient»:  «Delicte que consisteix a realitzar 

emissions o abocaments a l'atmosfera, el sòl o l'aigua que posin en greu perill la salut de 

les persones o perjudiquin la vida animal, els boscos, els espais naturals o els conreus». 

 

― delinqüència econòmica: 

LVG, 4 desembre 2014, p.16: Els jutges degans demanen fets i no només paraules 

contra la corrupció: «I el que capten ara és la necessitat de ser eficaços contra la 

corrupció, perquè creuen que no només les institucions i els partits es juguen el seu 

prestigi en la persecució dels casos de delinqüència econòmica, suborn i prevaricació, 

sinó també ells mateixos, com a garants del respecte a la llei». 

DdG, 3 febrer 2014: ´Molts banquers saben que no trepitjaran la presó; és delinqüència 

de coll blanc´: «És a dir: la delinqüència econòmica no es castigava amb severitat fins 

fa poc». 

ACN, 21 octubre 2014: Un jutge de l'Audiència Nacional i un fiscal anticorrupció 

demanen canvis legals per millorar la lluita contra la delinqüència econòmica. 

 

― demanda civil: 

DJ, definició de «demanda»:  «Acte processal que la part actora presenta davant un 

òrgan jurisdiccional per a iniciar els processos civils i laborals contra una o diverses 

persones o entitats» 

 

― demanda turística: 

LVG, 23 setembre 2014, p. 2 (Viure): Clau en l'estratègia del Prat: «La segona raó del 

creixement és el moment d'alta demanda turística que viu Catalunya, en general, i la 

ciutat de Barcelona, en particular». 

DdG, 8 de juny de 2012: La promoció turística de Catalunya circula en camió a causa 

de les retallades: «Aquest mercat tenia tradicionalment Grècia com a destí més 



 41 

demandat per la seva població, però l'actual situació de crisi econòmica i política al país 

hel·lènic que el manté a les portes de la sortida de l'euro, ha fet caure en picat la 

demanda turística dels russos cap a Grècia i ha fet tombar la balança cap a Catalunya»  

ACN, 6 maig 2015: El Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella signa un conveni 

amb empresaris turístics de les Garrigues per promoure l'oleoturisme: «Sota la marca 

Oleoturisme Garrigues, els empresaris es comprometen a organitzar cursos, tallers i 

jornades al voltant de l'oli, i el Centre de la Cultura de l'Oli a promoure el Pla de 

Qualitat de l'oleoturisme i a difondre el llançament de la marca per estimular la 

demanda turística a la comarca» 

 

― denúncia penal: 

DJ, definició de «denúncia», indirectament: «Com a regla general es tracta d'una 

declaració de coneixement, per mitjà de la qual es transmet a l'autoritat la sospita que 

s'ha comès un delicte públic. Ara bé, quan la persona denunciant és l'ofesa pels fets 

noticiats, la seva actuació no és una mera declaració de coneixement sinó que integra 

elements volitius: és una declaració de voluntat destinada a iniciar un procés penal».  

 

― denúncia prèvia: 

DJ, definició de «denúncia», indirectament: «Si es tracta de l'autoritat judicial 

competent, és procedent, d'entrada, una valoració prèvia dels fets per a determinar si 

mereixen ser investigats». 

 

― denunciar davant la fiscalia: 

DJ,  definició de «denúncia», indirectament: «La posada en coneixement pot ser verbal 

o escrita. No requereix, per tant, una formalitat especial. La destinatària és l'autoritat, és 

a dir, qualsevol persona funcionària dels cossos de policia —estatal, autonòmica o 

local—, qualsevol jutjat o qualsevol membre del ministeri fiscal». 

 

― derogar un reglament: 

DJ, de de «derogar»: «En el Ple, s'ha acordat derogar el reglament de contractació de 

l'Ajuntament».  

 

― desestimar una demanda: 
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És antònim de «estimar la demanda», concurrència recollida pel DJ: «Acceptar una 

petició, s'aplica a un jutge o jutgessa o a un tribunal». 

 

― deslleialtat institucional: 

LVG, 2 octubre 2013: La Generalitat parla de deslleialtat institucional i demana una 

rectificació. 

DdG, 21 abril 2015: Veray (PP) acusa CiU de mentir sobre el Port de Palamós: «La 

lider popular va respondre també a les acusacions de Jordi Xuclà, diputat de CiU, que 

l'acusaven d'actuar de manera electoralista que ‘qui actua de manera electoralista, 

irresponsable i amb una gran deslleialtat institucional són  Xuclà, CiU i el Govern de la 

Generalitat amb l'organització d'un acte de promoció  del candidat de CiU a l'alcaldia de 

Palamós i d'intent de lluïment personal de Xuclà el 17 d'abril a Palamós per anunciar 

que no compliran els seus compromisos sense tenir en compte, en cap moment, les 

conseqüències que per aquest municipi i les comarques gironines tenen els seus anuncis 

i a més fer-ho mentint i culpant el PP i el Govern de l'Estat d'electoralisme’» 

(Concepció Veray, diputada del PPC per Girona al congrés dels diputats). 

ACN, 31 juliol 2014: L'Ajuntament de Guissona reclama un acord sobre el preu de 

l'aigua que rep el municipi i no descarta acudir als tribunals: «L'alcalde Xavier Casoliva 

acusa Marquilles de ‘deslleialtat institucional’ pel fet d'amenaçar de tallar el 

subministrament d'aigua al municipi de Guissona i d'informar-ne els mitjans de 

comunicació abans que respondre a la proposta de l'Ajuntament de reduir la part fixa del 

subministrament dels 300 litres per habitant i any actuals a 100» (Xavier Casoliva, batle 

de Guissona, ERC). 

 

― desmentir rotundament: 

LVG, 28 juliol 2015, p. 9 (Viure l'estiu): Mor la filla de Whitney Houston: « ot i això, la 

família de la noia, que amb prou feines va arribar a complir els 22 anys, va desmentir 

rotundament que Bobbi Kristina prengués drogues o alcohol». 

DdG, 21 desembre 2015: El 12-S del 1714 van tallar nassos i orelles i van cremar amb 

ferros, va ser espantós: «L'antropòleg, africanista i escriptor Albert Sánchez Piñol va 

desmentir rotundament ahir que l'endemà de l'11-S de 1714, el 12-S, la vida a 

Catalunya seguís igual: ‘Això és una gran absurditat, com vols que l'endemà de caure 

50.000 bombes en una ciutat de 50.000 habitants els obradors continuessin treballant 

amb normalitat?’». 
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ACN, 4 juliol 2014: L'alcalde de Tarragona nega haver rebut sobresous de la Federació 

de Municipis de Catalunya: «Ballesteros s'ha afanyat a desmentir rotundament que hagi 

cobrat dietes per un total de 5.397 euros, i ha fet arribar als mitjans de comunicació un 

foli de l'informe policial on diu que en la documentació i comptabilitat comissada el 27 

de novembre del 2012 no s'han localitzat les transferències cap a l'alcalde de 

Tarragona». 

 

― destí turístic:  

vid. «Destinació turística» 

 

― destinació turística: 

LVG, 19 juliol 2015, p. 8 (Viure a l'estiu): Eivissa relleva Gandia com a escenari: «Una 

percepció molt diferent de la que tenen el Govern insular, els hotelers i l'oferta 

complementària de l'illa, que s'oposen frontalment a l'enregistrament del reality per la 

mala imatge que pot projectar d'aquesta destinació turística que intenta posicionar-se al 

sector del luxe». 

DdG, 18 agost 2015: La ciutat de Girona es consolida com a destinació turística aquest 

mes d´agost. 

ACN, 13 setembre 2015: Ja són 10.000 els creueristes que han arribat a Tarragona 

aquest estiu: «El creuer Costa Favolosa navega sota bandera d'Itàlia, té una eslora de 

290,2 metres, una mànega de 35,5 metres, i un calat màxim de 8 metres i és un dels 

vaixells amb més passatgers desembarcats a la destinació turística de Tarragona aquest 

estiu». 

 

― detectar un error: 

TERMCAT, «El programa d'instal·lació pot detectar i solucionar automàticament 

errors en la instal·lació del producte».  

 

― deute bancari: 

LVG, 23 gener 2016, p. 66: Adolfo Domínguez ven l'edifici de passeig de Gràcia: 

«Després de l'operació, el deute bancari s'ha reduït a 2,1 milions i la posició financera 

neta estimada de la societat quedaria al voltant de 21,7 milions». 

DdG, 24 juliol 2012: El deute bancari dels ajuntaments es redueix. 
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ACN, 4 setembre 2015: El jutjat mercantil de Girona declara TP Ferro en concurs de 

creditors: «La concessionària va fer la petició al jutjat el passat mes de juliol en no 

poder refinançar el seu deute bancari de més de 400 milions d'euros». 

  

― diligències prèvies: 

TERMCAT. 

 

― diners públics/ doblers públics: 

LVG, 1 desembre 2015, p.4 (Viure): CiU pregunta per la destinació del sou de 

l'alcaldessa: «Seria inaudit –ha dit Martí– que entitats o associacions de la ciutat 

rebessin diners públics sense control, al marge de les tres convocatòries de subvencions 

que fa anualment l'Ajuntament, i per a funcions que després no són avaluables ni puguin 

ser-ho» (Jordi Martí, regidor de CiU a l'ajuntament de Barcelona). 

DdG, 25 novembre 2015: Les empreses catalanes, entre les que menys ajuts públics van 

rebre el 2014: «Per organismes que van repartir aquests diners públics, el Ministeri 

d'Indústria es troba en primera posició amb 335 milions, seguit per la Conselleria 

d'Economia d'Andalusia, amb 316». 

ACN, 11 desembre 2015: L'Audiència de Tarragona jutja un exalcalde de Roda de Berà 

per malversació de diners públics. 

 

― director de comunicació: 

TERMCAT: «Director del departament de comunicació que té la responsabilitat 

executiva de la gestió i el control de la comunicació d'una organització». 

 

― disciplina urbanística: 

DJ, definició d'«ordenança d'edificació»: «El municipi exerceix en tot cas competències 

en els  s de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries 

següents: a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. 

Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció 

pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de 

l'edificació». 

 

― discurs institucional: 



 45 

LVG, 8 octubre 2015, p. 19: La societat civil de València se suma a l'acord per un 

finançament just: «Puig dedicarà el seu discurs institucional a aquesta reivindicació de 

millora del finançament». 

DdG, 18 setembre 2015: La Junta Electoral veu ús partidista en el discurs institucional 

de Mas per la Diada. 

ACN, 18 setembre 2015: Iceta es veu avalat per la Junta Electoral en la seva reclamació 

que cap institució faci ‘ús partidista’ en campanya: «Iceta s'ha referit a la decisió de la 

Junta Electoral Provincial de Barcelona, que va admetre un recurs del PSC en contra del 

discurs institucional que el president i número 4 de Junts pel Sí, Artur Mas, va 

pronunciar l'11 de setembre per valorar la Via Lliure».  

 

― doble insularitat: 

Sense exemples al Principat. Aquesta col·locació es refereix als desavantatges que 

pateixen  Menorca, Eivissa i Formentera, sobretot pel que fa al transport. Si es considera 

que Mallorca pateix greuges comparatius amb la península, la situació en aquestes illes 

és encara pitjor. Si Mallorca pateix la insularitat Menorca i Eivissa pateixen la «doble 

insularitat». I a Formentera, la «triple insularitat». 

 

― doblers públics: 

vid. «Diners públics». 

 

― donar servei: 

LVG, 28 gener 2016, p. 2 (Viure): A punt per al Mobile: «En aquest sentit, Josep Rull 

va apuntar ahir que és una prioritat compartida per la Generalitat i l'Ajuntament de 

Barcelona per donar servei al barri de la Marina del Prat Vermell i la Zona Franca però 

va descartar posar-hi dates per ‘no generar expectatives que no es puguin complir’». 

DdG, 10 maig 2015: Som Energia preveu donar servei elèctric a 30.000 famílies i 

empreses aquest any. 

ACN, 9 febrer 2016: Acord entre la Diputació de Lleida i la UdL per dotar els estudis 

de Veterinària dels equipaments necessaris: «La previsió és que els dos equipaments 

estiguin operatius durant el 2017 per tal de donar servei als estudis de Veterinària». 

 

― dret a decidir: 
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LVG, 22 desembre 2015, p. 42: Unió anuncia un congrés per renovar càrrecs: «‘El 

nostre discurs no ha estat derrotat’, va apuntar el secretari general, que va tornar a 

advocar per la ‘necessitat d'una força catalanista centrada’ i va recordar la defensa que 

ha fet la formació del dret a decidir, ‘que continua sent molt transversal’ i, per a Unió, 

una de les claus de la victòria d'En Comú Podem».  

DdG, 21 setembre 2015: Iglesias defensa el seu compromís amb el dret a decidir ‘aquí i 

a Zamora’. 

ACN, 22 desembre 2015: L'ANC demana ‘unitat d'acció’ als «diputats sobiranistes 

escollits« al Congrés i un ‘Govern sòlid i estable’ a Catalunya: «L'ANC també valora 

com a ‘molt positiu en l'horitzó de la construcció de la República Catalana’, que la força 

guanyadora a Catalunya, En Comú Podem, defensi el dret a decidir com a ‘premissa 

bàsica per abordar la construcció del futur polític de Catalunya’». 

 

― dret a la informació: 

DJ, «dret d'informació», concurrència: «Dret que tenen els consumidors i usuaris a rebre 

informació i educació sobre els béns i serveis que adquireixen». 

 

― dret a no declarar: 

LVG, 14 octubre 2015, p.32: L'ordinador era al pis, segons els germans de Basterra: 

«Malgrat que estaven en el seu dret de no declarar per no perjudicar el seu germà, van 

assegurar que el misteriós ordinador portàtil que el jutge d'instrucció va donar per 

perdut durant tres mesos ‘sempre va estar al pis’ de l'acusat i que ni va ser ocultat, ni el 

seu contingut esborrat». 

DdG, 26 juny 2014: La Guàrdia Civil cita a declarar l´alcalde de Bàscara per tràfic 

d´influències: «El polític convergent, per recomanació del seu advocat, va acollir-se al 

seu dret a no declarar precisant que només ho faria davant el jutge ja que desconeix el 

contingut de la investigació». 

ACN, 6 maig 2015: Imputada per mentir en un judici donant una coartada a l'home que 

va assassinar el seu exmarit a Roses: «La imputada s'ha acollit al seu dret a no 

declarar». 

 

― dret bàsic: 

DJ, definició de «dret d'informació»:  «Per això ha establert el dret a la informació com 

un dret bàsic dels consumidors». 
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― dret tributari: 

DJ, definició de «principis constitucionals tributaris»: «Principis generals de dret 

tributari recollits a la Constitució espanyola per tal de garantir la justícia tributària amb 

la seguretat jurídica corresponent». 

 

― drets dels consumidors: 

DJ, concurrència: «Dret bàsic per a tots els consumidors, defensats pel consumidorisme, 

generalment reconegut en les normes legals de defensa i protecció dels consumidors». 

 

― edifici protegit: 

TERMCAT. 

 

― educació infantil: 

TERMCAT: «Etapa educativa cursada en un centre escolar, anterior a les etapes 

d'escolaritat obligatòria». 

 

― educació primària: 

TERMCAT: «Etapa educativa cursada en un centre escolar, anterior a les etapes 

d'escolaritat obligatòria». 

 

― educació privada: 

Sinònim de «ensenyament privat», recollit al DDLC. 

 

― educació pública: 

Sinònim de «ensenyament públic», recollit al DDLC. 

 

― educació secundària: 

TERMCAT: «Etapa de l'educació reglada que segueix l'educació primària i que 

actualment comprèn sis cursos acadèmics, en la qual es completen, aprofundeixen i 

complementen els ensenyaments de l'educació primària». 

 

― eficiència energètica: 

TERMCAT. 
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― elecció de llengua: 

LVG, 15 setembre 2013, p.46: L'embarbussament de Bauzà: «El curs passat es va 

introduir la lliure elecció de llengua a infantil i primària, però només el 13% dels pares 

va optar pel castellà». 

DdG, 25 maig 2012 : Els directors dels col·legis públics balears consideren inviable 

l´elecció de llengua. 

ACN, 3 novembre 2011: Vidal-Quadras aposta per derogar els matrimonis gais i 

l'avortament per no posar en risc ‘la unitat del centre-dreta’:  «Vidal-Quadras diu que 

també caldria fer complir les sentències del Tribunal Suprem ‘sobre la llibertat d'elecció 

de llengua en l'educació’, així com promoure la il·legalització de Bildu». (Aleix Vidal-

Quadras, eurodiputat del PP). 

 

― eleccions europees: 

TERMCAT, «eleccions al parlament europeu». 

 

― eleccions obertes: 

LVG, 24 juliol 2015, p. 17: Lluís Rabell serà el candidat de Catalunya, Sí que es Pot: 

«Procés havia posat com a condició que l'elecció dels membres de la candidatura es fes 

a través d'unes eleccions obertes i és evident que el fet que els seus tres socis hagin 

designat ja un candidat encaixa malament amb aquest requisit» (Lluís Rabell, Catalunya 

Sí que es Pot). 

DdG, 17 febrer 2010: Les eleccions a la Cambra se celebraran el 4 de maig: En 

Aquestes eleccions, obertes a la participació de totes les empreses i autònoms de 

Catalunya, se sotmetran a votació els més de 400 càrrecs electes que formen els plens 

de les cambres catalanes». 

ACN, 25 març 2014: El CAC considera un anunci sobre les eleccions primàries del PSC 

‘publicitat política’:  «El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat 

aquest dilluns que l'espot 'Primàries obertes 2015' sobre la campanya de les primàries 

del PSC i emès per BTV, és ‘publicitat política’ i que, per tant, d'acord amb la 

normativa ‘no es pot emetre’». 

 

― eleccions primàries: 

TERMCAT. 
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― eliminació de barreres arquitectòniques: 

LVG, 23 setembre 2011, pg. 26: Eliminar barreres arquitectòniques i utilitzar el GPS 

fomenta la independència. 

DdG, 15 gener 2010: Figueres elimina més barreres arquitectòniques: «L'Ajuntament de 

Figueres ha inciat les obres d'eliminació de les barreres arquitectòniques de la plaça 

Sant Pere, en el marc del pla d'ocupació inclòs en el Pla d'Intervenció del centre 

històric».  

ACN, 23 febrer, 2015: Sant Martí Sarroca reformarà el castell romànic del municipi per 

millorar la seva accessibilitat i fer-hi un museu 2.0: «El castell romànic de Sant Martí 

Sarroca (Alt Penedès) està en ple procés de remodelació per eliminar les barreres 

arquitectòniques i acollir un museu 2.0». 

 

― embarcació d'esbarjo: 

TERMCAT,  sinònim d' «embarcació d'esbargiment». 

 

― en benefici propi: 

LVG, 30 setembre, p.26: Sánchez i Díaz coincideixen a culpar Mas com a ‘principal 

responsable’:  «Mas ha utilitzat les institucions en benefici propi –va dir, parafrasejant 

la presidenta andalusa–» ( Pedro Sánchez, secretari general PSOE). 

DdG, 16 gener 2014: El fiscal acusa Pujol de ‘trair l´interès públic’ en benefici propi. 

ACN, 17 juliol 2015: L'exalcalde d'Albons, a judici per prevaricació per autoconcedir-

se la llicència d'una granja d'ovelles: «El jutjat conclou que hi ha indicis per creure que 

l'any 2009, l'aleshores alcalde ‘va dictar una resolució en benefici propi’ i infringint 

‘principis essencials’ del procediment administratiu». 

 

― en risc d'exclusió: 

LVG, 4 gener 2014, p. 24: No falten ni un dia a classe:  «Rosas Crafts ofereix un taller 

ocupacional a dones en risc d'exclusió social perquè aprenguin a ser modistes». 

DdG, 30 gener 2015: L´art com a mitjà d´igualació social per a dones en risc d´exclusió 

social. 

ACN, 18 desembre 2015: L'Ajuntament de Sabadell estudia sancionar les 

subministradores que no compleixen la llei contra la pobresa energètica: «En teoria, les 
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companyies han d'informar els serveis socials i aquest han d'emetre un informe que 

determini si la família està o no en risc d'exclusió i, en cas d'estar-ho, aturar el tall». 

 

― en senyal de protesta: 

LVG, 19 març 2015, p. 22: La CUP protesta per la sentència del setge al Parlament: «La 

sentència del Tribunal Suprem que anul·la l'absolució de l'Audiència Nacional a vuit 

processats pel setge al Parlament de juliol del 2011 i els condemna a tres anys de presó 

va ser rebutjada ahir a la Cambra pels grups d'ICV i la CUP, els tres diputats de la qual 

a més van decidir abandonar l'hemicicle en senyal de protesta». 

DdG, 13 gener 2015: L´alumnat a partir de 3r d´ESO pot fer vaga sense permís dels 

pares: «Els estudiants poden decidir la no-assistència a classe en senyal de protesta tot i 

ser menors d'edat». 

ACN, 19 agost 2015: La veïna de Sabadell assassinada ja havia presentat una denúncia 

per violència masclista a Holanda: «Unes setanta persones, la majoria representants dels 

diferents grups municipals, han fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Sabadell 

en senyal de protesta per la mort d'una veïna de Sabadell a Holanda, presumptament en 

mans de la seva exparella». 

 

― en situació de risc: 

LVG, 18 novembre 2015: Catalunya reforça la vigilància policial per l'amenaça 

gihadista: «Es traslladaran als educadors instruccions elaborades per especialistes dels 

Mossos d'Esquadra sobre certs símptomes i característiques que pot presentar un jove en 

situació de risc de ser captat o que pugui estar passant en el seu entorn algun procés de 

radicalització». 

DdG, 25 novembre 2015: La comarca ha atès més de 21.000 persones en situació de 

risc el 2014. 

ACN, 16 desembre 2015: L'Ajuntament de Granollers i Sorea garanteixen l'aigua a 

persones en situació de vulnerabilitat: «Es tracta de persones en situació de risc de 

perdre l'habitatge o amb uns ingressos que no superen l'Indicador de Renda de 

Suficiència de Catalunya». 

 

― energia renovable: 

TERMCAT . 
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― ensenyament concertat/ educació concertada: 

TERMCAT, «escola concertada»: «Centre educatiu de titularitat privada que ha 

establert un concert amb l'administració educativa pel qual se'n determina el 

sosteniment amb fons públics». 

 

― entitat privada: 

TERMCAT, «entitat d'iniciativa privada»:  «Entitat de serveis socials que és propietat 

d'un o més particulars, els quals han invertit el capital necessari per a la seva creació». 

 

― entitat sense ànim de lucre: 

TERMCAT. 

 

― equip de govern: 

LVG, 1 desembre 2015, p. 5 (Viure): El comerç evidencia el seu malestar amb 

l'Ajuntament: «I entre bambolines es van queixar que el petit equip de govern que 

dirigeix l'alcaldessa Ada Colau no encara les qüestions que els preocupen, a estones 

sembla que ni tan sols disposi dels recursos humans necessaris per fer¬ho, sovintfins i 

tot dó¬ na a entendre que, amb tanta voluntat de revisar¬ho tot, no deixa que funcioni 

res... ». 

DdG, 11 novembre 2015: La CUP de Girona exigeix a l´equip de govern més control 

sobre AGISSA. 

ACN, 23 desembre 2015: L'equip de govern de Reus planteja una reducció de més del 

20% en el pressupost de 2016. 

 

― equipament esportiu: 

TERMCAT. 

 

― escàndol de corrupció: 

LVG, 30 juliol 2015, p.13:  Sánchez envesteix Rajoy per la trama Púnica: «El líder del 

PSOE, Pedro Sánchez, va aprofitar ahir la seva primera intervenció davant el grup 

socialista a l'Assemblea de Madrid, flanquejat pel portaveu Ángel Gabilondo i l'acabada 

d'elegir secretària general del PSM, Sara Hernández, per envestir amb duresa contra 

Mariano Rajoy, Cristina Cifuentes i Esperanza Aguirre per les últimes revelacions de 
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l'escàndol de corrupció de la trama Púnica i rellançar la seva agenda anticorrupció, ja 

amb caràcter de compromís electoral».  

DdG, 31 octubre 2015: Blatter acusa ara Villar de pactar vots a favor de Qatar: 

«L'escàndol de corrupció de la FIFA dóna notícies gairebé cada dia». 

ACN, 19 gener 2013: Indignació davant les seus del PP de diversos punts de l'Estat 

arran del cas Bárcenas: «Diversos grups de persones s'han concentrat a partir de les set 

de la tarda d'aquest divendres davant les seus del PP d'algunes ciutats e l'Estat per 

mostrar la seva indignació per l'escàndol de corrupció que afecta l'extresorer dels 

populars Luis Bárcenas». 

 

― escola concertada: 

TERMCAT: «Centre educatiu de titularitat privada que ha establert un concert amb 

l'administració educativa pel qual se'n determina el sosteniment amb fons públics». 

 

― escola d'adults: 

TERMCAT: «Institució per a l'educació de persones adultes que ja han superat l'edat 

corresponent a la de l'escolaritat obligatòria i que volen millorar les seves habilitats i 

competències o obtenir algun certificat oficial que acrediti els seus coneixements». 

 

― especulació urbanística: 

LVG, 2 novembre 2014, p. 29: Teràpia de xoc: «L'operativa de Gürtel reuneix totes les 

modalitats de la corrupció, des del robatori a mans plenes fins al pagament sotamà 

passant per enormes operacions d'especulació urbanística, massives contractacions 

fraudulentes i abundants evasions fiscals». 

DdG, 28 desembre 2015: Posen 5 cases al catàleg de masies de les Planes: «Llorà ha 

explicat que durant anys l'Ajuntament aportava documentació referent a les masies, però 

la comissió d'urbanisme les considerava en massa mal estat per posar-les al catàleg. 

Durant anys, Llorà va sostenir que els criteris d'Urbanisme estaven desfasats, perquè 

corresponien a temps d'especulació urbanística».  

ACN, 8 maig 2015:  Quinze entitats formen part del nou ateneu popular Salvadora Catà 

que vol ser ‘un punt de trobada social’:  «Des de les associacions reivindiquen que es 

tracta d'una ‘ocupació legitimada’, ressalten que vol ser una crítica a la especulació 

urbanística dels darrers anys i asseguren que l'ocupació respon a la manca d'espais 

col·lectius que hi ha a la ciutat». 
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― esport de muntanya: 

LVG, 15 febrer 2014: Es ven muntanya: «El saló de turisme s'ha fet coincidir amb la 

primera Mostra Internacional de Cinema d'Esport de Muntanya (MICEM), que mostrarà 

produccions audiovisuals amb la temàtica dels esports extrems». 

DdG, 3 novembre 2011: Comencen les Jornades de Muntanya i Natura: «Després de la 

bona acollida de les primeres edicions, aquesta entitat posa a l'abast de tothom un 

programa amb diverses propostes relacionades amb l'esport de muntanya». 

ACN, 28 octubre 2015: La Fira de la Muntanya i del Llibre presenta més de 70 

activitats repartides entre Vic i el Collsacabra: «Enguany s'ha presentat un programa 

farcit amb més de 70 activitats lúdiques i culturals per a totes les edats i una zona 

expositiva amb una seixantena d'estands d'empreses relacionades amb els esports de 

muntanya, el sector turístic i el món editorial». 

 

― establir un termini: 

LVG, 10 novembre 2011, p. 65: Seat es desmarca de la moda i posposa al 2015 

l'entrada al cotxe elèctric: «El president James Muir va argumentar aquest retard en 

relació amb altres marques perquè s'ha volgut establir ‘un termini de temps realista’ en 

vista que la demanda d'aquest tipus de vehicles no està complint ni de bon tros les 

expectatives augurades i perquè de moment els costos obliguen a uns preus prohibitius». 

DdG, 26 octubre 2015: La CUP i el PSC reclamen a CiU un ple per debatre sobre el Pla 

de Sant Narcís: «Les formacions van recordar que el Ple de Girona va adjudicar, al 

desembre del 2013, la revisió del Pla a Adrián Felip Campistol i va establir un termini 

d'onze mesos per completar-la». 

ACN, 10 febrer 2015: Salut estableix un termini d'espera garantit de 45 dies per a 

operacions de càncer i de 3 mesos per a cirurgies cardíaques. 

 

― estimar parcialment (un recurs o una al·legació): 

LVG, 27 novembre 2012, p. 74: Els estancs podran importar tabac i vendre'n a distància 

i per internet: «La sentència, que estima parcialment el recurs interposat per la patronal 

Ecot, anul·la també la prohibició dels expenedors de tenir vinculació professional o 

laboral amb importadors, fabricants i majoristes de tabac». 
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DdG, 25 desembre 2010: L´Ajuntament de la Bisbal destina els 225.500 euros de 

reducció de sous al deute: «El Ple també va estimar parcialment l'al·legació del PSC per 

fixar un tipus de gravamen del 3,5% en l'ICIO» 

ACN, 18 maig 2015: El Suprem confirma les sentències del TSJC que anul·len l'ús 

preferent del català a les diputacions de Lleida i Girona: «El març de fa dos anys el 

TSJC va anul·lar part dels reglaments lingüístics de les corporacions en estimar 

parcialment un recurs contenciós-administratiu presentat per Convivencia Cívica 

Catalana, impedint que el català sigui llengua «preferent« en aquestes dues 

administracions i també que els ciutadans hagin d'explicitar la seva opció lingüística 

mitjançant un petició formal expressa». 

 

― estranger resident: 

TERMCAT,  «estranger-a resident  a Espanya». 

 

― estratègia electoral: 

LVG, 26 novembre 2015: Podem rectifica i inclou el referèndum per a Catalunya: « Per 

ells mai no han existit dubtes sobre això i tot s'explica per una estratègia electoral del 

sector independentista». 

DdG, 20 gener 2011: CiU de Riells descarta una moció de censura i acusa el PSC 

d´‘estratègia electoral’. 

ACN, 19 març 2015: El PSC de Sant Pere de Ribes acusa UM9 d'utilitzar el cas Garraf 

Promocions per fer una ‘guerra bruta electoralista’: «La formació socialista considera 

que amb la difusió de l'estat del cas Garraf Promocions, UM9 tant sols pretén 

‘menysprear el rival com a estratègia electoral’» (PSC de Sant Pere de Ribes, sense 

identificar). 

 

― estudi d'impacte ambiental: 

TERMCAT, aproximació a «avaluació d'impacte ambiental». 

 

― exclusió social: 

TERMCAT: «Situació resultant de l'acció exercida per una societat que rebutja una o 

més persones o col·lectius per la seva situació de dependència física, psíquica o 

econòmica, amb la desigualtat subsegüent en l'accés als recursos necessaris per a una 

bona qualitat de vida». 
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― exculpació d'un delicte: 

DJ, exemple d'«exculpar», indirectament: «El jutge l'ha exculpat de la suposada 

malversació de fons». 

 

― expectació mediàtica: 

LVG, 21 maig 2015, p.14: ‘Monja cojonera’ i enamorada del president: «Enmig d'una 

gran expectació mediàtica, el colofó de Lucía Caram va ser declarar no només la seva 

confiança en Artur Mas, sinó també el seu amor». 

DdG, 28 maig 2013: L´Audiència acapara una gran expectació mediàtica. 

ACN, 22 desembre 2015: Expectació mediàtica a La Bruixa d'Or per la celebració del 

sorteig de la grossa de Nadal. 

 

― expedient de contractació: 

TERMCAT, «tramitació d'un expedient de contractació»: «Acció de tramitar un 

expedient de contractació, que s'inicia quan l'òrgan de contractació motiva la necessitat 

d'un contracte determinant amb precisió les necessitats que ha de satisfer i justificant la 

idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, la qual és un requeriment previ 

perquè una administració pública signi un contracte». 

 

― explotació laboral: 

TERMCAT: «Utilització de treballadors per a produir béns o serveis sense respectar-ne 

els drets laborals». 

 

― exposició pública: 

LVG, 28 setembre 2015, p. 5 (Viure): Els alcaldes reivindiquen el quart cinturó 

ferroviari: «El projecte –el pla director del qual, traçat per la Generalitat, va estar en 

exposició pública el 2007– va quedar paralitzat per falta de pressupost del Govern 

central». 

DdG, 27 abril 2014: Platja d´Aro treu a exposició pública el projecte del camí de ronda 

.ACN, 15 gener 2015: Terrassa es fixa un pla de mandat centrat en l'ocupació i el 

benestar social per deixar enrere la ‘dècada de la crisi’:  «Una de les novetats és que el 

pla de mandat se sotmetrà a l'examen públic ja que a partir d'aquest divendres estarà en 
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fase d'exposició pública per tal que els ciutadans l'analitzin i facin les seves aportacions, 

que es tindran en compte per elaborar la versió definitiva del document». 

 

― externalització d'un servei: 

TERMCAT, definició d'«externalització»: «Contractació de serveis externs o aliens a 

l'administració pública per a la realització de les tasques pròpies dels serveis públics que 

l'administració pública està obligada a prestar o que són necessàries perquè un servei 

públic funcioni correctament». 

 

― factura falsa: 

LVG, 23 octubre 2015, p.21: Pedraz investiga facturas falses de 4 germans Pujol. 

DdG, 3 abril 2014: Xavi Pacheco va dimitir de coordinador de la JNC arran del cas 

Manga: «Els investigadors també entenen que es van intentar desviar fons públics per 

pagar a Pacheco Fernández emetent una factura falsa a l'empresa Stoa Propuestas 

culturales y Turísticas per valor d'11.211,35 euros, més IVA». 

ACN, 11 novembre 2015: Capdevila justifica la gestió en la peça de Sitjas Motor a 

Sabadell perquè desconeixia que presentaria una factura falsa. 

 

― feina a temps parcial: 

TERMCAT, sinònim de «treball a temps parcial»: «Treball la durada del qual correspon 

a un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior al 77% de la jornada 

completa establerta en el conveni col·lectiu que s'aplica en una empresa, o de la jornada 

ordinària màxima legal». 

 

― fiança civil: 

DJ i TERMCAT:  la definició de «fiança» pertany al Dret Civil. 

 

― fidel a una tradició: 

LVG, 10 febrer 2012, p. 30: Corella i el cigne negre: «Si bé va començar amb una 

escenografia de cartró pedra i es manté fidel a la tradició –els vestits que va lluir ahir a 

la nit van pertànyer ni més ni menys que a Baríxnikov i Nuréiev–, Corella ha podat 

sense complexos la narració fins a reduir a dues hores la música de Txaikovski». 

DdG, 29 febrer, 2012: Fidel a la tradició. 
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ACN, 23 abril 2014: Les places i carrers de la Catalunya Central s'omplen de llibres i 

roses per celebrar la Diada de Sant Jordi: «La Catalunya Central s'ha mantingut fidel a 

la tradició de Sant Jordi i des de primera hora del matí les places i carrers s'han omplert 

de ciutadans que passegen entre les parades de llibres i roses». 

 

― figura tributària: 

LVG, 14 agost 2014, p. 20: Possibles canvis tributaris: «Va assenyalar que la figura 

tributària ‘encara no està definida’, però va posar l'exemple d'Itàlia, on s'ha creat un 

impost que grava amb el 8% el valor de la producció extreta». 

DdG, 30 maig 2013: Adverteixen que els usuaris poden acabar pagant l'impost bancari: 

«De fet, López Casasnovas va avisar que si no es garantia que la banca no pogués 

repercutir aquest impost en els dipositants, aquesta nova figura tributària podia acabar 

«deteriorant els canals d'estalvi« de les famílies i perjudicant d'aquesta manera el 

«despalanquejament econòmic« (desendeudament)». 

ACN, 27 setembre 2011: El President proposa un impost per a grans fortunes: «En 

aquest sentit, el president ha confirmat que el Govern promourà ‘la creació, amb 

caràcter temporal, d'una figura tributària de caràcter progressiu que gravi les grans 

acumulacions de rendes’» (Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya). 

 

― finançament autonòmic: 

LVG, 25 novembre 2015, p. 25: València estima en 16.000 milions el deute de l'Estat: 

«El president valencià ho va dir en la presentació de la seva proposta per a un nou 

model de finançament autonòmic a Espanya en el qual, entre d'altres, exigeix que es 

‘revisin’ les aportacions que fan Navarra i el País Basc». 

DdG, 11 setembre 2015: El model de finançament autonòmic situa Catalunya per sota la 

mitjana 

ACN, 28 abril 2015: El govern espanyol deixa la reforma del finançament autonòmic 

per després de les eleccions generals. 

 

― fira turística: 

LVG, 18 març 2015, p. 5 (Viure): Els hotelers temen caigudes de fins al 90% del 

turisme rus: «Avui comença a la capital russa la fira turística més important, la MITT 

Moscou, i ahir va acabar la Intourmarket».  
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DdG, 4 agost 2014: Lloret Turisme assisteix a la fira professional del sector dels 

autocars: «L'alcalde de Lloret de Mar, Romà Codina, i el regidor de Turisme, Jordi 

Orobitg, junt amb tècnics de Lloret Turisme  i el Patronat de Turisme Costa Brava, han 

acompanyat a empresaris lloretencs i s'han reunit amb diversos operadors alemanys que 

treballen amb Lloret de Mar i la Costa Brava a la fira turística RDA de Colònia, 

referent dins del sector autocarista». 

ACN, 11 març 2009: Catalunya participarà a la fira de turisme d'Alemanya donat 

l'augment de turistes alemanys: «En aquest sentit, Turisme de Catalunya ha intensificat 

els contactes amb el sector turístic alemany i aquest any, participa de nou en la 

International Tourismus Börse (ITB), la fira turística de referència a Europa, que tindrà 

lloc a Berlín des d'aquest dimecres fins al 15 de març».  

 

― fiscal anticorrupció/fiscalia anticorrupció: 

LVG, 19 novembre 2015, p.22: Millet es reserva explicar els pagaments a CDCen el 

judici pel cas Palau: «L'escrit d'acusació presentat al seu dia pel fiscal anticorrupció 

Emilio Sánchez Ulled, és diametralment oposat». 

DdG, 20 octubre 2014: Anticorrupció creu que Joaquim Nadal està implicat en una 

estafa urbanística: «Encara no hi ha imputació judicial però en l'informe que el fiscal 

anticorrupció, Fernando Maldonado, va remetre al jutjat de Barcelona el mes de juny 

implica l'exconseller socialista, Joaquim Nadal, en una estafa urbanística amb la 

requalificació d'uns terrenys que haurien beneficiat el propietari de Grupo Planeta, José 

Manuel Lara, en impedir que es desenvolupés un polígon industrial al sector del Molí 

d'en Reixach, a Solius, prop de la finca de Can Dalmau que va comprar l'editor». 

ACN, 15 setembre 2015: Àngel Ros declararà el proper 1 d'octubre davant el fiscal 

anticorrupció. 

 

― fonts jurídiques/fonts judicials: 

LVG, 17 octubre 2015, p.12: El camí de la querella: «En qualsevol altra hipòtesi, que 

l'instructor i la sala coincidissin amb el mateix parer o que l'instructor pensés que no i la 

sala que sí, no podrien recórrer contra la decisió, van explicar fonts jurídiques». 

DdG, 29 octubre 2014: La sentència contra Amat i Sardà només permetria cobrar a 

Hisenda: «Fonts jurídiques comparen aquesta sentència amb la del «cas Spanair« peren 

què «els responsables de la societat continuen gastant i generant deute tot i que saber 

que no són viables». 
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ACN, 25 novembre 2015: Envien a judici set mossos per agredir tres joves durant els 

aldarulls de Can Vies: «A un del nois li van trencar el septe nasal i a un altre li van fer 

un trau al cap, segons ha publicat 'El Punt Avui' i han confirmat fonts jurídiques a 

l'ACN». 

 

― fonts policials: 

LVG, 9 desembre 2015, p.28: La policia deté dos presumptes gihadistes preparats per 

atemptar: «Tots dos, en aquest sentit i segons fonts policials, eren actius reclutadors a 

Espanya de l'organització terrorista EI a través d'internet i tenien com a objectiu atreure 

altres joves de diversos punts del país». 

DdG, 23 març 2015: Uns homes apallissen un policia local a Lloret en demanar-los que 

aparquin bé: « Un d'ells, però, no va obeir i donava «llargues« a l'agent, excusant-se i 

amb un to burleta, van dir fonts policials». 

ACN, 8 gener 2016: Ingressa a presó un dels tres detinguts després del tiroteig de 

Terrassa amb dos morts de dilluns passat: «Pel que fa els altres dos arrestats per la seva 

presumpta relació amb els fets han quedat en llibertat, segons han informat fonts 

policials». 

 

― formació acadèmica: 

LVG, 28 juny 2012, p.27: Wert avança l'elecció de l'FP als 14 anys: «En cas de 

reflectir-se finalment en la reforma, la separació dels estudiants amb més dificultats i 

menys interessats per la formació acadèmica podria produir-se fins i tot a partir dels 13 

anys». 

DdG, 19 octubre 2015: ‘No és en absolut una escola elitista, i hi ha una llibertat 

absoluta’: «Allà hi va fer tota la seva formació acadèmica, fins que als divuit va anar a 

la Universitat de Navarra». 

ACN, 12 novembre 2015: Un sistema per calefactar interiors aprofitant l'escalfor del 

cos humà s'imposa en el concurs 'Les idees es mouen': «Oriol Liarte, estudiant del 

Màster d'Enginyeria Industrial a la Universitat de Lleida (UdL) s'ha endut el primer 

premi del certamen, dotat amb 3.000 euros i una beca en el programa d'iniciació 

professional STEP, amb formació acadèmica i pràctiques remunerades a Endesa». 

 

― forta presència policial/ presència policial: 



 60 

LVG, 13 juny 2011: ‘No la puc criticar, em dóna la vida’:  «N'hi ha que, malgrat la 

forta presència policial a la zona, són carteristes evidents que fan el paperot»  

DdG, 29 juliol 2015: Una baralla al barri de Sant Joan acaba amb un arrestat per abusos: 

«En el barri s'hi va desplegar una forta presència policial i aquesta va ser-hi durant una 

bona estona, un barri on malauradament no és el primer cop que hi ha aquest tipus de 

fets i baralles». 

ACN, 2 juny 2014: Can Vies replica a l'ajuntament de Barcelona que ‘donar la cara’ és 

continuar amb la reconstrucció de l'edifici: «Fonts del col·lectiu han volgut també 

«evidenciar« que els aldarulls aquestes darreres nits s'han produït coincidint amb una 

‘forta presència policial’».  

 

― fortes mesures de seguretat: 

LVG, 5 novembre 2011, p.41: ‘La Creació’, al quiròfan: «El trasllat del tapís fins a 

Valldoreix es realitzarà els propers dies sota fortes mesures de seguretat». 

DdG, 25 novembre 2015: Madonna desembarca a Barcelona enmig de fortes mesures de 

seguretat. 

ACN, 28 abril 2015: Les autoritats arriben a la Sagrada Família per assistir al funeral 

per les víctimes de Germanwings: «La cerimònia s'ha fet entremig de fortes mesures de 

seguretat». 

 

― frau a l'administració: 

DJ, definició de «frau»:  «Delicte contra l'Administració pública que consisteix a posar-

se d'acord, un funcionari o funcionària i una altra persona, per defraudar l'Estat en una 

subhasta, una contractació de subministraments, una certificació, una inspecció d'obres 

o una liquidació d'efectes o havers públics». 

 

― funcionari interí: 

DJ, definició de «funcionari»:  «Els interins són els funcionaris que ocupen places de 

plantilla per raó de necessitat o urgència mentre no ocupa aquesta plaça un funcionari 

de carrera, en els casos en què no poden prestar els serveis els funcionaris de carrera».  

 

― furgó policial: 

TERMCAT, definició de «furgó cel·lular»: «Vehicle automòbil llarg amb la caixa 

totalment tancada i normalment amb porta posterior, sense finestres i dotat de sistemes 
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de seguretat, que forma part del parc mòbil d'un cos policial i que serveix per al 

transport de detinguts i presos». 

 

― gabinet de comunicació: 

TERMCAT: «Empresa que es dedica fonamentalment a desenvolupar i executar accions 

i campanyes de comunicació per als seus clients i també a assessorar-los en temes de 

comunicació». 

 

― gestió de govern: 

LVG, 3 maig 2015, p.20: Ciu i ERC queden lluny de la majoria i Ciutadans voreja la 

segona psoció: «Paral·lelament, la gestió del Govern de CiU torna a recalar en el 

territori del suspens (cau del 5,11 al desembre al 4,61, ara) i només obté l'aprovat dels 

votants de la federació nacionalista (6,26) i d'ERC (5,46)». 

DdG, 29 setembre 2014: ERC de Palafrugell critica la gestió del govern amb el nou 

POUM. 

ACN, 10 novembre 2014: L'alcaldessa de Tàrrega assumeix de forma provisional la 

gestió de govern de la Regidoria de Cultura. 

 

― gestió de recursos: 

TERMCAT: «Conjunt d'operacions d'administració dels recursos econòmics que duu a   

una organització firal per optimitzar-ne el rendiment». 

 

― gestió de residus: 

DJ, concurrència: «Conjunt d'actuacions destinades a recollir i a tractar els residus 

generats en un àmbit territorial o en un sector d'activitat». 

 

― gestió municipal: 

LVG, 24 setembre 2015, p.1 (Viure): La falta d'efectius del govern de Colau paralitza 

els districtes: «Molts dels regidors del govern municipal tot just trepitgen les seus dels 

districtes una vegada a la setmana, unes hores, cosa lògica fins a cert punt si es tenen en 

compte les moltes responsabilitats assumides per una formació sense experiència en la 

gestió municipal i que representa poc més d'una quarta part dels membres del 

Consistori». 

DdG, 21 maig 2015: El PPC es reivindica com a exemple d´una bona gestió municipal. 
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ACN, 30 desembre 2015: BComú tornaria a guanyar les eleccions amb un 15,6% dels 

vots i ERC seria la segona opció segons el baròmetre municipal: «Barcelona en Comú 

tornaria a guanyar les eleccions municipals si es complís la intenció de vot recollit al 

baròmetre municipal que fixa que un 15,6% dels ciutadans tornaria a confiar en la seva 

gestió municipal». 

 

― gestió privada: 

LVG, 9 juliol 2014: El Govern insisteix en una gestió separada del Prat: ««No estem en 

contra de la gestió privada de l'aeroport del Prat, i convido qualsevol inversor d'Aena 

que vingui a veure'ns» (Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya). 

DdG, 14 abril 2015: ‘Hi ha hagut més crispació entre els grups que una gestió des del 

poble’: «Estem en contra de la gestió privada de les carreteres, no resol cap dels 

problemes de mobilitat que té Lloret, no s'ha escoltat cap estudi alternatiu i no parlem 

de l'espai natural més que malament» (Jesús Elías, candidat de la CUP a Lloret de Mar). 

ACN, 3 desembre 2015: L'Ajuntament d'Amposta va pagar 40.000 euros en factures 

d'electricitat del bar de gestió privada dels Xiribecs. 

 

― greuge comparatiu: 

LVG, 31 agost 2015: El comerç exigeix pressió contra el ‘top manta’: «El sector 

denuncia greuges comparatius». 

DdG, 14 juliol 2009: Veïns al·leguen que pateixen un greuge comparatiu en el Pla de 

Barris. 

ACN, 13 setembre 2015: Castel (C's) promet al sector pesquer gironí que accelerarà el 

pagament de les ajudes per les vedes biològiques: «Castel ha criticat ‘el greuge 

comparatiu’ que viuen els pescadors gironins envers altres territoris de l'Estat, com ara 

Andalusia, on els ajuts s'abonen abans que els vaixells quedin amarrats a port» (Jean 

Castel, cap de llista de Ciutadans per Girona a les eleccions generals). 

 

― grup de treball: 

TERMCAT: «Reunió d'experts amb l'objectiu d'arribar a una proposta comuna per a 

solucionar un problema, la qual s'ha de sotmetre a un òrgan superior». 

 

― grup ecologista: 
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LVG, 23 setembre 2015, p.37: Carpetada a l'esperma de mala qualitat: «El jutge va 

obrir la investigació el novembre del 2010 arran de la denúncia del grup ecologista 

L'Escurçó».  

DdG, 25 novembre 2015: Alliberen un duc a la Vall d'Aro: «El grup ecologista va 

iniciar llavors una recerca a les xarxes socials per intentar trobar l'animal, ja que a les 

fotografies s'apreciava que l'ocell podia estar en mal estat físic». 

ACN, 12 novembre 2015: Ipcena denuncia que les obres per foragitar les cigonyes de la 

Catedral no tenen llicència ambiental ni d'activitats: «El grup ecologista Ipcena ha 

denunciat aquest dijous que les obres per foragitar les cigonyes de la Catedral Nova de 

Lleida no tenen llicència ambiental ni d'activitats». 

 

― grup editorial: 

LVG, 19 setembre 2015: L'editorial descentralitzada: «Fundada per Lluís Pagès, Ramon 

Badia i Esther Aixalà, amb el primer com a principal accionista, la tardor del 1990, 

l'editorial té el seu precedent a Arts Gràfiques Bobalà, una impremta nascuda l'any 

anterior i que aporta la feina i la tècnica d'un equip compacte de linotipistes i impressors 

com Francesc Soldevila, Cisco Navarro, Josep A. García i Paco Alvar, que continuen en 

la tasca diària del que es pot considerar el segon grup editorial català per facturació i 

edició de llibres». 

DdG, 29 novembre 2015: La llegendària figura del músic Xavier Cugat reneix a Girona: 

«La ciutat va encetar ahir l'Any Cugat commemorant el 25è any de la seva mort i amb 

la presentació d'una edició especial de la revista 440, del grup editorial Enderrok». 

ACN, 5 desembre 2015: Enciclopèdia Catalana llançarà dos nous segells editorials al 

febrer: «El grup editorial Enciclopèdia Catalana traurà al mercat el mes de febrer dos 

nous segells per a novel·les destinades als lectors adults». 

 

― grup municipal: 

LVG, 1 desembre 2015, p. 4 (Viure): Colau i Carmena mostren una sintonia amb 

limitacions: «I quan el 26 d'octubre va arribar l'hora d'aprovar una moció sobre aquesta 

qüestió, ella i el seu grup municipal van decidir a última hora ajornar l'afer per debatre'l  

amb calma en un ple que pot ser que sigui extraordinari». 

DdG, 19 gener 2015: El grup municipal de CiU de Palamós veu una traïció el pas de 

Prim al govern. 
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ACN, 29 desembre 2015: Els dos regidors de la CUP a l'Ajuntament de Balaguer donen 

els lots de Nadal a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca: «El grup municipal de la 

CUP-Procés Constituent a l'Ajuntament de Balaguer ha decidit donar a la Plataforma 

d'Afectats per la Hipoteca (PAH) els lots de Nadal que van rebre per part del consistori 

els dos regidors de la formació, Carles Mateu i Josep Maria Colea».  

 

― habitatge desocupat: 

TERMCAT: «Habitatge familiar que està deshabitat i que no està en estat ruïnós, ni és 

utilitzat com a residència principal o secundària». 

 

― habitatge lliure:  

TERMCAT: «Habitatge acabat construït per mitjà de finançament privat, sense 

intervenció de l'Administració pública». 

 

― habitatge protegit: 

TERMCAT: «Habitatge que rep un ajut econòmic de l'Administració per a la seva 

construcció i que té limitat el preu de venda o de lloguer». 

 

― habitatge turístic:  

TERMCAT, «habitatge turístic de vacances»: «Allotjament turístic consistent en una 

casa unifamiliar aïllada que disposa, per estructura i serveis, de les instal·lacions 

adequades per a la conservació, l'elaboració i el consum d'aliments». 

 

― higiene personal: 

TERMCAT,   «aparell d'higiene personal». 

 

― hotel rural: 

TERMCAT: «Establiment d'allotjament turístic en el medi rural, construït abans de 

l'any 1940, situat en un terreny no urbanitzable i que disposa d'una superfície de terreny 

vinculada a l'activitat turística». 

 

― hotel urbà: 
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LVG, 16 setembre 2014: Un servei que no s'enlaira: «Una altra instal·lació dedicada al 

transport aeri de passatgers poc coneguda és la de l'hotel Rey Juan Carlos I, l'únic hotel 

urbà d'Espanya que té un heliport». 

DdG, 31 juliol 2009: Sant Feliu vol crear 9.000 metres quadrats de sostre hoteler amb 

els Anlló: «El màxim responsable d'Urbanisme va exposar que es tracta de dos 

emplaçaments ben diferenciats, un com a edificació aïllada envoltada de jardí i l'altre 

com a hotel urbà en un espai d'extraordinària centralitat».  

ACN. No trobat cap resultat. 

 

― imatge turística: 

LVG, 4 abril 2015, p.3 (Viure):  Salou insta el Saloufest a no usar la seva imatge: «Tip 

de la mala imatge turística provocada pel Saloufest, l'Ajuntament de Salou (Tarragonès) 

va requerir ahir «als hotels que participen en el paquet turístic i que incompleixen la 

normativa, així com al turoperador I Love Tour i a tots els seus participants, que deixin 

de perjudicar la bona imatge turística del municipi i no facin ús de la marca Salou». 

DdG, 11 gener 2015: Salt reivindica una nova imatge turística impulsant una campanya 

promocional. 

ACN, 27 juliol 2015: Correus estrena un mata-segells amb la imatge de la Seu Vella de 

Lleida: «L'oficina principal de Correus a Lleida, situada a la rambla Ferran, ha estrenat 

aquest dilluns un mata-segells especial que reprodueix la Seu Vella, triada conjuntament 

amb la Paeria com a la imatge turística més reconeguda i representativa de la ciutat».  

 

― immigrant en situació irregular: 

TERMCAT, definició de «situació irregular», indirectament: «Situació de la persona 

estrangera que no té la documentació exigida en un país per a poder residir-hi». 

 

― immigrant irregular:  

TERMCAT, definició de «situació irregular», indirectament: «Situació de la persona 

estrangera que no té la documentació exigida en un país per a poder residir-hi». 

 

― immigrant sense papers: 

TERMCAT, definició de «sense papers»: «Immigrant que no té la documentació 

exigida en un país per a poder residir-hi». 
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― implicat en un cas : 

LVG, 5 febrer 2015, p. 19: Imputat per haver rebut 60.000 euros en ‘regals’:  «La 

jutgessa Mercedes Alaya va ampliar ahir els càrrecs contra l'exconseller de la Junta 

d'Andalusia Antonio Fernández, principal implicat en el cas dels ERO». 

DdG, 5 desembre 2013: L´estiba del port de València fitxa un implicat en el cas 

´Método 3´. 

ACN, 11 febrer 2015: Arxiven les diligències contra un agent i un sergent dels Mossos 

que van confondre el fiscal en cap amb un implicat en un cas de prostitució. 

 

― imposar una fiança/ imposar una mesura cautelar/ imposició d'una fiança: 

DJ, definició d'«imposar»: «Obligar a complir o fer suportar a algú {una càrrega, una 

obligació, un deure o una pena}». Les fiances i les mesures cautelars són obligacions 

que el jutge imposa a les persones investigades i per tant, a parer nostre, aquestes tres 

entrades són sens dubte col·locacions. 

 

― impost autonòmic: 

DJ, definició d'«impost sobre successions i donacions», indirectament: «Les 

característiques principals d'aquest tribut són: a) és un impost directe, en la mesura que 

recau sobre una manifestació directa immediata de la capacitat econòmica, com és 

l'adquisició de béns i drets; b) és un impost personal, atès que en la delimitació del fet 

imposable té un paper essencial la referència a la persona com a centre d'imputació de 

l'objecte gravat; c) és un impost subjectiu, en la mesura que es tenen en compte les 

circumstàncies personals del subjecte passiu; d) és un impost de caràcter progressiu, ja 

que el tipus de gravamen augmenta a mesura que augmenta la base imposable; e) és un 

import de meritació instantània, en la mesura que el fet imposable es realitza d'una 

manera aïllada, i f) és un impost cedit a les comunitats autònomes. Catalunya té 

competències pel que fa a la gestió i la liquidació d'aquest tribut (art. 34 LISD)».   

 

― impost estatal: 

DJ, definició d'«impost sobre societats»:  «Les característiques principals d'aquest tribut 

són: a) és un impost directe, en la mesura que el gravamen recau sobre un índex directe 

de capacitat econòmica, que és la renda del contribuent, apta per a desvelar d'una 

manera fidel l'autèntica riquesa o capacitat econòmica del titular; b) és un impost 

personal, atès que en la delimitació del fet imposable té un paper essencial la referència 
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a la persona com a centre d'imputació de l'objecte gravat; c) és unimpost objectiu, ja que 

no té en compte la situació personal i familiar del contribuent; d) és un impost periòdic, 

en la mesura que el fet imposable té caràcter successiu, i es produeix d'una manera 

continuada; e) és un impost proporcional, el tipus de gravamen del qual no augmenta 

perquè ho faci la base imposable, i això no és incompatible amb l'existència de diferents 

tipus impositius establerts en l'article 28 del text refós de la LIS, i f) és un impost 

estatal, sense possibilitats de cedir cap competència a les comunitats autònomes». 

 

― imputar uns fets: 

DJ, definició d'«imputar»: «Atribuir a algú la responsabilitat o la culpa {d'alguna cosa o 

d'algun fet condemnables}». 

 

― imputat en un cas: 

LVG, 20 octubre 2015, p.6 (Viure): L'informe del Castor no va valorar el risc sísmic: 

«El primer imputat en el cas, de l'Institut Geològic i Miner, diu davant el jutge que van 

desatendre el perill de terratrèmols a la zona». 

DdG, 16 octubre 2015: Mena declara que CiU li va suggerir que fitxés Tous però nega 

pressions: «Afirma que li van passar una llista amb diversos aspirants, entre ells 

l'imputat en el cas de les ITV». 

ACN, 9 novembre 2012: El jutge de Palma cita a declarar el president del Parlament 

balear com a imputat en el cas 'Over Marketing'. 

 

― incompliment de contracte: 

TERMCAT, antònim de «compliment d'un contracte administratiu»: «Extinció d'un 

contracte administratiu perquè el contractista n'ha executat totalment la prestació 

d'acord amb els  s establerts i d'una manera que l'Administració pública considera 

satisfactòria». 

 

― incórrer en incompatibilitat: 

LVG, 17 octubre 2012, p.19: Bauzá, sota sospita pels negocis privats: «El president del 

Govern balear, José Ramón Bauzá, va assegurar ahir davant el Parlament que no va 

incórrer en cap incompatibilitat quan va jurar el càrrec l'any passat ja que, malgrat ser 

propietari d'una farmàcia, no estava obligat a declarar-ho en el registre d'activitats de la 

cambra en tractar-se d'‘un bé patrimonial’».  
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DdG, 8 març 2013: Unió fa plegar una directora general tres setmanes després de ser 

nomenada: «Fonts del departament van indicar que la renúncia de Jou responia a una 

decisió de la direcció d'Unió, que va creure convenient que deixés la direcció a la 

conselleria per poder exercir com a diputada al Parlament i no incórrer així en 

incompatibilitat amb el nou càrrec». 

ACN, sense exemples. El Periódico, 19 maig 2015, edició digital: Fainé renuncia al 

consell d'Abertis per no incórrer en incompatibilitat. 

 

― indici de criminalitat: 

TERMCAT, «indici racional de criminalitat». 

 

― indici de delicte/indicis delictius: 

LVG, 7 setembre 2015, p.13: La Fiscalia arxiva la causa per la moneda: «La Fiscalia ha 

decidit l'arxivament després de rebre els informes pertinents i en no trobar indicis de 

delicte». 

DdG, 20 gener 2014: Una jutgessa veu indicis de delicte en la contractació d´assessors a 

la Diputació: 

ACN, 31 juliol 2015: El jutjat obre una investigació per la denúncia per malversació a 

Figueres durant mandats de Santi Vila i Marta Felip: «Fonts jurídiques han confirmat 

que, arran de la denúncia que la fiscalia va presentar després de rebre la investigació de 

l'Oficina Antifrau, la jutgessa ha incoat diligències i ha encarregat a la unitat de delictes 

econòmics de la Guàrdia Civil que elabori un informe que serà determinat per decidir si 

hi ha indicis de delicte per imputar Vila i Felip». 

 

― informació prèvia: 

TERMCAT. 

 

― informe d'avaluació: 

TERMCAT: «Document elaborat per una persona o un equip de professionals aliens a 

una institució educativa que comunica els resultats d'un procés de diagnòstic 

institucional, destacant les fortaleses i les febleses de la institució i suggerint un pla 

d'acció per a la millora». 

 

― informe d'impacte ambiental: 
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TERMCAT, sinònim d'«avaluació d'impacte ambiental». 

 

― informe d'impacte mediambiental: 

TERMCAT, sinònim d'«avaluació d'impacte ambiental». 

 

― informe jurídic: 

LVG, 25 novembre 2015, p.18: El Parlament presentarà al·legacions al Constitucional: 

«La Mesa va aprovar també encarregar un informe jurídic sobre els efectes de la 

suspensió de la resolució de ruptura, tal com havia sol·licitat Sí que es Pot». 

DdG, 7 abril 2015: La zona blava de Castelló seguirà fins a tenir l´informe jurídic de la 

Generalitat. 

ACN, 23 desembre 2015: La Diputació de Lleida encarregarà un informe jurídic per 

poder abonar els impostos a l'Agència Tributària Catalana. 

 

― informe medioambiental: 

TERMCAT, sinònim d'«avaluació d'impacte ambiental». 

 

― ingrés corrent: 

TERMCAT, aproximació a «ingrés públic per a operacions corrents». 

 

― inici d'un procediment/iniciar un procediment: 

DJ, definició de «procediment administratiu»: «Les fases de tot procediment, que poden 

ser declaratives o executives, es desenvolupen en cinc etapes: iniciació, ordenació, 

instrucció, terminació i execució».  

 

― iniciar accions legals: 

LVG, 2 agost 2015: València endureix les amenaces a Rajoy pel finançament 

autonòmic: «Després d'haver-se reunit amb el titularde la conselleria d'Hisenda, Vicent 

Soler, Puig va anunciar que aquest departament ‘presentarà totes les dades a la 

conselleria de Justícia perquè s'estudiï en profunditat la possibilitat d'iniciar accions 

legals per restituir el compliment de la Constitució i de la llei de Finançament 

Autonòmic’» (Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana). 

DdG, 27 març 2011: Els administradors de finques amenacen la patronal de la neteja 

amb accions legals: «El Col·legi d'Administradors de Finques de Girona (CAFGI) està 
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disposat a iniciar accions legals contra l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja 

(Ascen) si no rectifica les manifestacions en les quals aquesta organització, que a 

principis de mes es va reunir per analitzar, entre altres qüestions, ‘possibles 

irregularitats relacionades amb els administradors de finques a l'hora de contractar 

serveis de neteja per a les comunitats de veïns’». 

ACN, 6 setembre 2015: Alberto Fernández adverteix a Colau que prevaricarà si 

modifica el Reglament Municipal per incomplir la llei sobre símbols: «El popular ha 

assegurat que instarà a la Delegació del govern espanyol a Catalunya a iniciar accions 

legals contra el consistori en el cas que aquest incompleixi la llei». 

 

― iniciar un expedient: 

TERMCAT, definició d'«avaluació prèvia»: «Actuació que duu a terme una 

administració pública o una entitat contractant, que consisteix en l'elaboració d'un 

document d'avaluació abans de l'inici d'un expedient de contracte de col·laboració entre 

el sector públic i el sector privat».  

 

― inseguretat jurídica: 

LVG, 6 desembre 2015, p.28: Homs planteja a Madrid la independència pactada de 

Catalunya: «Però es viu un moment de tanta ‘inseguretat jurídica’, va afegir, que ningú 

no pot assegurar que el Constitucional no consideri com a «desobediència« qualsevol 

iniciativa que puguin adoptar les forces sobiranistes» (Francesc Homs, cap de llista de 

Democràcia i Llibertat a Barcelona a les eleccions generals). 

DdG, 27 febrer 2015: Esquerra de Palafrugell reclama a l´alcalde pagar la quota de 

l´AMI: «A més, recorda que hi ha sentències de consistoris com Girona o Mont-ras que 

invaliden la inseguretat jurídica que al·legava l'alcalde, Juli Fernández (PSC), per no 

pagar». 

ACN, 22 setembre 2015: Iceta acusa Mas de ser «la principal amenaça que pot impedir 

que l'economia catalana aprofiti el creixement: «En la seva intervenció a la Conferència 

Barcelona Tribuna, ha advertit que quan un president diu que ‘té la intenció, si surt 

reelegit, de situar el país fora de la llei, en l'escenari de major confrontació institucional 

i d'inseguretat jurídica que s'hagi conegut de fa molts es converteix en un perill pel 

creixement econòmic i el benestar social’» (Miquel Iceta, candidat del PSC a la 

presidència de la Generalitat). 
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― inspecció educativa: 

TERMCAT: «Servei, depenent del Departament d'Educació de la Generalitat, que té la 

finalitat de vetllar pel compliment de les normatives en els centres i en altres serveis 

educatius, i orientar i assessorar els professionals que hi treballen». 

 

― institut d'educació secundària: 

TERMCAT: «Centre educatiu de titularitat pública on s'imparteix l'educació 

secundària». 

 

― instrucció d'un cas/instruir un cas: 

LVG, 21 gener 2015, p.17: Diego Torres assenyala la Zarzuela pels cas Noós: «Malgrat 

les proves recollides en la instrucció del cas Nóos, respecte a la desviació de fons i 

l'enginyeria financera perquè l'Institut Nóos, una entitat sense ànim de lucre, pagués 

pels serveis professionals de Torres i Urdangarin preus fora de mercat, Torres defensa 

l'origen lícit dels seus guanys».  

DdG, 28 maig 2015: El jutge tanca la instrucció del ‘cas Palau’ i manté imputat 

l´exdirectiu de Ferrovial. 

ACN, 2 desembre 2015: Absolen els sis encausats del 'cas Expert' i en condemnen un a 

pagar una multa de 120 euros: «El judici, que s'ha celebrat aquest dimecres al matí al 

Jutjat Penal número 2 de Tarragona, ha acabat amb tots els imputats absolts per un 

defecte de forma durant la instrucció del cas». 

 

― instrument legal: 

DJ, definició d'«instrumentari»: «Relatiu a un instrument legal». 

 

― interposar una denúncia: 

DJ, definició de «denúncia i acusació falses»: «Per tant, és lògic concloure que la 

conducta típica consisteix a interposar una denúncia imputant falsament a una persona, 

determinada o determinable, la comissió d'un delicte o falta o a formular falsament una 

querella (és a dir, dirigir una acció penal constituint-se formalment en part acusadora) 

per un fet delictiu concret i contra una persona igualment concreta». 

 

― interposició d'una querella: 
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DJ, definició de «querella inofficiosi testamenti»: «Querella interposada pels fills que 

han quedat exclosos del patrimoni testamentari sense una causa justificada». 

 

― interrompre voluntàriament un embaràs: 

TERMCAT, «interrupció voluntària de l'embaràs»:  «Aplicació de diversos mètodes per 

a evitar el desenvolupament complet d'un embaràs i el consegüent naixement d'un fill, 

després que s'ha produït la fecundació i la implantació del zigot a l'úter de la dona». 

 

― interrompre un embaràs: 

TERMCAT, «interrupció voluntària de l'embaràs»:  «Aplicació de diversos mètodes per 

a evitar el desenvolupament complet d'un embaràs i el consegüent naixement d'un fill, 

després que s'ha produït la fecundació i la implantació del zigot a l'úter de la dona». 

 

― inversió privada: 

TERMCAT. 

 

― investigació judicial/investigar judicialment: 

LVG, 26 octubre 2015, p.22: El Parlament de la legislatura més curta: «Apuntalar el 

procés cap a la independència i aixecar catifes era l'objectiu. L'XI legislatura arrenca 

avui al Parlament de Catalunya amb 72 diputats independentistes, però sense acord que  

garanteixi que el full de ruta es posi a caminar, i amb l'amenaça d'una investigació 

judicial sobre Convergència». 

DdG, 20 juliol 2013: La Fiscalia obre diligències per la contractació d´assessors a la 

Diputació: «Les diligències informatives tenen una durada màxima de sis mesos, 

prorrogables, i finalitzen en el moment que es coneix l'existència d'una investigació 

judicial». 

ACN, 5 novembre 2015: ICV i Guanyem demanen ser acusació popular en el cas Pujol 

però separats de Manos Limpias: «ICV i Guanyem Barcelona han sol·licitat aquest 

dijous davant de l'Audiència de Barcelona que puguin ser acusació popular en la 

investigació judicial contra la família Pujol Ferrusola, que es porta en un jutjat de 

Barcelona, però de forma separada al sindicat ultra Manos Limpias, que ja exerceix 

aquesta acusació». 

 

― investigar un delicte: 
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DJ, definició de «delicte comès pels funcionaris públics contra les garanties 

constitucionals:  «Segons la doctrina, es tracta de delictes especials, ja que el subjecte 

actiu només pot ser l'autoritat o el funcionari o funcionària públic que actua com a tal en 

exercici de les seves funcions; en alguns casos, a més a més, ha d'estar investigant algun 

delicte».  

 

― jornada de portes obertes: 

TERMCAT: «Acció de relacions públiques amb què una organització obre durant un o 

més dies les seves instal·lacions al públic perquè les visiti». 

 

― jornada de protesta: 

LVG, 12 juny 2014, p.2 (Viure): La guerra del taxi: El cert és que feia molt temps que 

no es veia a la capital catalana una jornada de protesta amb el consens de la d'ahir». 

DdG, 7 desembre 2013: La plataforma contra la MAT convoca per demà una jornada 

de protesta. 

ACN, 21 maig 2015: Les sales de concerts de Barcelona abaixen la persiana contra 

l'IVA cultural: «La immensa majoria de sales de concerts de Barcelona han secundat 

aquest dimecres la jornada de protesta 'Dia sense música', convocada com a mostra de 

rebuig pel manteniment de l'IVA cultural al 21%». 

 

― jornada de vaga: 

LVG, 15 octubre 2015, p.6 (Viure): Normalitat durant la jornada de vaga parcial 

d'autobusos. 

DdG, 24 maig 2015: Girona se suma a la jornada de vaga general de Correus. 

ACN, 4 setembre 2015: La jornada de vaga de Renfe transcorre amb normalitat. 

 

― judici vist per a sentència: 

LVG, 13 gener 2015, pàg. 26: El monitor de Lloret admet davant el jutge que va abusar 

de fins a 17 menors: «El judici ha quedat vist per a sentència». 

DdG, 24 juliol 2013: Vist per a sentència el judici per la demanda de la Fundació al 

Girona FC. 

ACN, 6 juliol 2015: Xavier Crespo es mostra «orgullós« de la tramitació del projecte 

que va portar al 'cas Clotilde': «El judici ha quedat vist per a sentència, amb la fiscalia 
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demanant-li dos anys i mig de presó, 17 d'inhabilitació i més de 830.000 euros de 

multa». 

 

― jurat popular: 

LVG, 14 desembre 2015, p.3 (Viure): Qui practica, apren:  «Serà un jurat popular el 

que determini si les maniobres de reducció fetes pels policies van ser, com sosté la 

fiscalia ila jutgessa Eva Moltó, ‘una actuació violenta, excessiva i desproporcionada’, 

mereixedora, segons el seu parer, de penes d'11 anys de presó per a cadascun». 

DdG, 20 octubre 2013: Jurat popular per a l´acusat de matar el seu pare i deixar el cos 

en un armari a Lloret. 

ACN, 20 novembre 2015: Una directora de l'escola d'adults de Palafrugell s'enfronta a 

un jurat popular per embutxacar-se 4.300 euros. 

 

― justícia universal: 

TERMCAT. 

 

― jutge degà: 

TERMCAT: «Jutge que supervisa el repartiment d'assumptes entre els jutjats d'una 

població i vetlla perquè s'utilitzin correctament els locals judicials i els mitjans materials 

i perquè es presti continuadament el servei de guàrdia». 

 

― jutge d'un cas: 

LVG, 2 febrer 2016, pg. 1: El jutge del cas Taula cita per interrogar-los tots els regidors 

i exregidors del PP a la ciutat de València , així com assessors i personal laboral del 

partit. 

DdG, 15 setembre 2015: Duanes troba ‘e-mails’ del cap de policia de Figueres 

manegant una adjudicació: «Sol·licita a la jutge del cas Manga que l'imputi ara que 

disposa de proves encara més evidents que les punxades telefòniques». 

ACN, 22 febrer 2016: El jutge del cas Maristes pren declaració a dues víctimes i en 

demana un informe psicològic. 

 

― jutge titular: 

vid. «titular d'un jutjat». 
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― jutjar un cas: 

LVG, 27 juny 2015, p.24: L'Audiència no anticipa si aplicarà la doctrina Botín a la 

infanta Cristina: «Els jutges de l'Audiència, tot i això, consideren que no és el moment 

processal oportú per contestar a aquesta al·legació, i han deixat pendent l'assumpte per 

quan es plantegin les qüestions prèvies en la vista que tindrà lloc per jutjar el cas 

Nóos». 

DdG, 16 novembre 2011: Triguen 10 anys a jutjar el cas d´un esfondrament on va morir 

un paleta. 

ACN, 26 juny 2015: L'Audiència de Palma obligarà a la Infanta a seure al banc dels 

acusats almenys el primer dia del judici del 'cas Nóos': «Així, en una providència de nou 

línies, el tribunal que haurà de jutjar el cas afirma que qualsevol pretensió de les parts 

serà resolt en el tràmit de qüestions prèvies, que es fa tot just en començar el judici i 

abans de l'interrogatori dels acusats». 

 

― jutjat unipersonal: 

DJ, «tribunal unipersonal» (Dret processal d'Andorra), concurrència: «Tribunal format 

per un sol batlle».  

DJ, definició de «jutge»:  «Els jutges i els magistrats formen el poder judicial, que es 

caracteritza pels principis d'independència personal i institucional. El primer exerceix 

les seves funcions com a òrgan unipersonal i, en canvi, els magistrats fan part d'un 

tribunal col·legiat». 

 

― legalitzar una construcció: 

DJ, exemple de «legalitzar»: «Han sol·licitat una llicència a l'Ajuntament per a 

legalitzar la construcció de la finca». 

 

― llenguatge corporal: 

TERMCAT: «Comunicació no verbal constituïda per qualsevol moviment, postura o 

gest voluntari o involuntari que fa servir l'individu per a expressar-se». 

 

― llogar un edifici: 

DJ, exemple de «llogar»:  «La Generalitat ha llogat l'edifici d'oficines construït 

recentment al centre de la Ciutat Comtal». 
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― llogar un habitatge: 

TERMCAT, aproximació a «habitatge de lloguer»:  «Habitatge de què es disposa per 

mitjà d'un contracte de lloguer, que en condicions normals es renova segons clàusules 

establertes». 

 

― lloguer turístic: 

LVG, 6 setembre 2015, p.3 (Viure): Airbnb demana a Barcelona el mateix pacte que a 

París: «I detallen que s'han trobat algun cas de propietaris que han vist en el lloguer 

turístic una forma de vida i han tornat a la casa paterna per poder explotar el propi pis i 

treure'n rendiment econòmic». 

DdG, 17 desembre 2015: Primera jornada a Castelló per parlar del lloguer turístic de 

vivenda. 

ACN, 21 febrer 2014: Nova normativa per controlar l'oferta il·legal dels habitatges 

turístics: «Aquesta iniciativa suposa un pas més per combatre l'exercici il·legal i l'elevat 

índex d'economia submergida que hi ha en el mercat del lloguer turístic d'habitatges». 

 

― medicina familiar: 

TERMCAT, aproximació a «metge de família»:  «Metge especialista que dóna 

assistència primària integral, atén els pacients a la consulta i pot visitar-los a casa, 

seguir-ne les intervencions d'altres especialistes o guardar-ne els historials mèdics». 

 

― mercat emissor: 13  

LVG, 28 agost 2015, p. 48: El turisme deixa 37.000 milions d'euros, gairebé un 8% 

més, fins al juliol: «El RegneUnit es consolida com el primer mercat emissor, acaparant 

el 20,4% de la despesa total, fins als 7.580 milions d'euros (+11,2%), mentre la despesa 

mitjana per turista britànic ha estat de 867 euros (+7,5%)». 

DdG, 8 febrer 2013: Relleu Joan Giraut exerceix de president al Patronat de Turisme: 

«A banda de les noves incursions, el patronat aposta per consolidar Rússia com a 

mercat emissor i per aprofitar l'arribada del TAV per atraure visitants de les ciutats 

enllaçades per l'alta velocitat, sobretot les franceses». 

ACN, 22 novembre 2011: Catalunya arriba als 12,4 milions de turistes durant els 

primers deu mesos de l'any, un 4,9% més: «França es manté com el principal mercat 

                                                
13 Col·locació pròpia del turisme. 
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emissor de turistes, amb un increment del 4,9%, però ha destacat l'augment de visitants 

dels Països Baixos i Itàlia» 

 

― mercat turístic: 

LVG, 22 agost 2015, p.52: Rècord de turistes en ple debat sobre la saturació de les 

destinacions: «El mercat turístic espanyol continua batent rècords. El mes de juliol 

passat, amb un creixement del 6,3%, va tocar un nou sostre de 8,8 milions de visitants 

estrangers en plena temporada alta, amb forts increments d'arribades de britànics, 

francesos i italians». 

DdG, 8 abril 2013: Sis hotels de Lloret de Mar ja són de capital rus: «L'Ajuntament veu 

amb bons ulls aquestes inversions perquè permeten posicionar bé el poble en aquest 

mercat turístic». 

ACN, 1 juny 2015: Comencen els vols entre Reus i Moscou per portar fins a 8.000 

turistes a la Costa Daurada: «Però el rus serà aquest 2015 un mercat turístic contingut i 

a la baixa». 

 

― mesura d'austeritat: 

LVG, 1 d'agost de 2012: El PP reduirà el Parlament gallc, que tindrà més pes rural: «El 

PP, que va enviar ahir la seva proposta a PSOE i BNG, diu que és una mesura 

d'austeritat». 

DdG, 29 febrer 2012: Manifestació a Girona per dir prou a les mesures d´austeritat. 

ACN, 30 juny 2015:Un miler de persones talla el passeig de Gràcia en una concentració 

contra els plans de la troica a Grècia: «Un miler de persones s'ha concentrat aquest 

dilluns al vespre a les portes la seu de les institucions europees a Barcelona per mostrar 

el seu suport al govern grec i el seu rebuig a les mesures d'austeritat previstes per l'FMI, 

el BCE i la CE».  

 

― mesura d'estalvi : 

LVG, 21 agost 2015: Hisenda estén mesures d'estalvi als directius d'empreses 

públiques. 

DdG, 4 juliol 2013: La Generalitat suprimeix el berenar als presos com a mesura 

d´estalvi. 

ACN, 25 octubre 2014: Arriba l'horari d'hivern aquest diumenge: a les tres de la 

matinada, tornaran a ser les dues: «Aquest canvi, que posa fi al període de set mesos 
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d'horari d'estiu, és una mesura d'estalvi i eficiència energètica, que ha permès un estalvi 

d'entre 9 i 10 euros per llar a Catalunya -impostos inclosos-, segons dades de l'Institut 

Català d'Energia (ICAEN)». 

 

― mesura de pressió : 

LVG, 11 setembre 2015, p.4 (Viure): Els alcaldes tallaran l'N¬340 per exigir la variant: 

« Els nou alcaldes de la zona, els presidents dels consells comarcals de la Ribera d'Ebre 

i del Montsià i també el delegat de Govern de les Terres de l'Ebre es van reunir ahir al 

Perelló per consensuar mesures de pressió a Foment». 

DdG, 6 desembre 2015: El CSMS rebutja pressions per obrir el CAP en horari nocturn: 

« A més, va alertar que si se li aplica alguna mesura de pressió -com la que va sortir al 

ple des del Millor de cobrar un lloguer pels terrenys municipals que té cedits a Fenals, o 

l'anul·lació de la cessió- afectarà negativament als veïns del municipi perquè «podrien 

veure reduïts els serveis que es donen a la població». 

ACN, 2 juliol 2015: Els veïns de Vilafant reclamen a l'ajuntament que talli l'accés a 

l'estació del TAV per obligar l'Estat a construir la rotonda: «Tot i que els talls 

continuaran, la portaveu de la plataforma prorotonda, Meritxell Niño, ha assegurat que 

han demanat a l'Ajuntament de Vilafant que talli l'accés a l'estació per l'avinguda Puig 

Grau de forma permanent com a mesura de pressió». 

 

― mesures de protesta : 

LVG, 15 febrer 2012, p.32: Amenaça de vaga a ‘La bohème’ del Liceu: «El comitè 

d'empresa té previst reunir-se avui per analitzar l'expedient i acordar mesures de 

protesta, entre les quals no es descarta una vaga durant la representació de La bohème, 

que està programada entre els dies 27 de febrer i 19 de març». 

DdG, 28 octubre 2015: Desconvocada la vaga parcial de demà dels trens Regionals i de 

Rodalies de Renfe: «Els sindicats UGT, CCOO, CGT i SF havien anunciat que oferirien 

el 66% dels serveis habituals durant les hores punta i el 33% durant la resta del dia com 

a mesura de protesta per les, denuncien, contractacions precàries, reduccions 

injustificades de les remuneracions i falta de reposició del personal de la companyia». 

ACN, 19 novembre 2015: Els 27 encausats per l'ocupació del Rectorat de la UAB el 

2013 reclamen a la universitat que retiri la denúncia: «Estudiants i treballadors de la 

UAB van ocupar la primavera del 2013 el Rectorat com a mesura de protesta en contra 
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de les retallades i amb la voluntat ‘d'obrir un diàleg’ sobre diversos aspectes de la 

universitat». 

 

― mitjà comerç: 

TERMCAT, aproximació a «petita i mitjana empresa».  

 

― mobilitat reduïda: 

TERMCAT: «Situació de la persona que a causa de l'edat o d'altres circumstàncies 

temporals o permanents té limitacions motrius».  

 

― mobilització ciutadana: 

LVG, 20 juliol 2015, p.5 (Viure): Vic vol salvar de la ruïna les seves velles adoberies: 

«A Vic, coincidint amb la mobilització ciutadana per evitar la degradació definitiva del 

barri, l'any 2007 la Generalitat va declarar les adoberies bé cultural d'interès nacional». 

DdG, 4 novembre 2014: Un barri de Barcelona viu una ´marató´ de desnonaments: 

«Una mobilització ciutadana aconsegueix frenar dos dels dotze procediments que es 

van dur a terme a la zona de Nou Barris». 

ACN, 18 desembre 2015: Els alcaldes de Valls i Montblanc amenacen amb una 

mobilització si les obres del Coll de Lilla no es reprenen en un mes: «L'endemà que el 

subdelegat del govern espanyol a Tarragona garantís la represa de les obres del túnel del 

Coll de Lilla l'any que ve, els batlles han anunciat que convocaran una mobilització 

ciutadana si els treballs no comencen durant la primera quinzena de gener». 

 

― model de finançament: 

LVG, 25 novembre 1015: València estima en 16.000 milions el deute de l'Estat: «El 

president valencià ho va dir en la presentació de la seva proposta per a un nou model de 

finançament autonòmic a Espanya en el qual, entre d'altres, exigeix que es «revisin« les 

aportacions que fan Navarra i el País Basc». 

DdG, 11 setembre 2015: El model de finançament autonòmic situa Catalunya per sota la 

mitjana. 

ACN, 14 setembre 2015: Espadaler insisteix en «fossilitzar els drets fiscals« per ‘no 

haver d'estar a l'albir de suspensions cautelars’:  «Espadaler avisa que la suspensió 

arriba ‘en moments sensibles’ i reitera la necessitat de tenir un model de finançament 

emparat en l'àmbit de la Constitució» 
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― model educatiu: 

LVG, 19 setembre 2011, p.1: L'exvicepresident demana alscatalans que mantinguin 

l'actual model educatiu. 

DdG, 25 setembre 2015: Castel aposta per un model educatiu català ‘per a tots’, 

trilingüe i ‘de qualitat’. 

ACN, 12 desembre 2015: Eritja (ERC) aposta per prioritzar el pla de xoc social i 

aparcar el debat del consorci sanitari o del model educatiu. 

 

― model lingüístic: 

LVG, 12 abril 2013, p.26: Aules al marge de pugnes polítiques: «La realitat a les aules 

sol estar al marge de la polseguera política que aixeca el model lingüístic». 

DdG, 3 març 2012: El president del Parlament balear defensa el model lingüístic 

existent. 

ACN, 12 maig 2015: El Consell Social de la Llengua Catalana rebutja les polítiques de 

l'Estat en matèria lingüística i educativa: «Ho ha fet a l'entorn de les «continuades 

decisions« d'organismes de l'Estat i de la judicatura que ‘envaeixen’ les competències 

de la Generalitat sobre el model lingüístic i educatiu i que «pretenen modificar-lo amb 

la finalitat de reduir-hi la presència del català i augmentar-hi la del castellà». 

 

― model turístic: 

LVG, 9 octubre 2015, p. 7 (Viure): L'Hospitalet vol controlar la taxa turística: «Tot i 

que va manifestar ‘comprensió’ pel fet que estigui ‘repensant’ el seu model turístic, ‘sí 

que opino que hem d'anar amb compte amb els missatges internacionals que estem 

llançant’, va exposar Marín». 

DdG, 19 maig 2015: Èxits i ombres del model turístic impulsat pel govern de CiU a 

Girona. 

ACN, 9 gener 2016: Sis arquitectes, paisatgistes i enginyers de renom mundial 

estudiaran com millorar el model turístic de Lloret de Mar. 

 

― modificació d'un pressupost: 

DJ, definició de «pressupost»:  «El finançament de les modificacions de pressupost pot 

ser per més o nous ingressos, per baixes d'altres despeses, o per transferències d'altres 

partides». 
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― modificació d'una norma/ modificar una normativa: 

DJ, exemple de «modificar»: «L'empresa ha modificat les normes de seguretat per als 

treballadors arran de l'accident del mes passat». 

 

― modificació d'una ordenança/ modificar una ordenança: 

DJ, definició d'«ordenança»: «La iniciativa per a la formació o la modificació 

d'ordenances pot ser del mateix ple i dels altres òrgans dels ens locals, i també dels 

«veïns, pel seu compte o mitjançant entitats o associacions, legalment constituïdes, que 

tinguin per objecte la defensa i la protecció dels interessos dels ciutadans» (art. 61 

ROASEL)». 

 

― moment processal: 

DJ, definició de «substitució processal»: «L'alteració que provoca el fet anterior es 

manifesta també en altres moments del procés, com ara en matèria de reconvenció, en 

l'oposició d'excepcions, en la condemna a costes o, fins i tot, en matèria de cosa 

jutjada». 

 

― mostrar rebuig: 

LVG, 13 octubre 2015, p.15: Milers de persones defensen a Barcelona la unitat 

d'Espanya: «Uns milers de persones –4.500 per a la Guàrdia Urbana, 10.000 segons 

l'organització– van participar ahir en la marxa que va recórrer el centre de Barcelona, de 

la Pedrera a la plaça Catalunya, per celebrar el dia de la Hispanitat, per reivindicar la 

unitat d'Espanya i per mostrar el rebuig al procés independentista». 

DdG, 14 juliol 2013: Unes 80 persones mostren el seu rebuig i indignació contra el 

govern del PP a Girona. 

ACN, 28 desembre 2015: Rubí condemna l'assetjament escolar que hauria conduit el 

jove transsexual al suïcidi: «L'acte ha volgut mostrar el seu rebuig a la transfòbia, així 

com mostrar el suport de la ciutadania a la família de l'Alan, que ha estat present a 

l'acte». 

 

― mostrar sorpresa: 
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LVG, 7 febrer 2015, p.45: Sunyer no opta a tornar a dirigir El Canal: ‘On no et volen no 

hi has d'anar’:  «L'alcalde de Salt mostra sorpresa i diu que li hauria encantat que es 

presentés». 

DdG, 27 juliol 2014: Frederic Suñer: ‘Amb els fills ja veies que alguna cosa no era 

clara’: «Més directe es va mostrar l'exalcalde de Palafrugell i expresident de la 

Diputació, Frederic Suñer, qui va mostrar la seva ‘sorpresa’ tot i que ‘amb els fills 

veies que alguna cosa no era clara’» (Frederic Suñer, exalcalde de Palafrugell). 

ACN, 17 juny 2015: L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira (CiU), mostra ‘sorpresa i 

tristesa’ per la decisió de Barcelona d'abandonar la cursa pels Jocs Olímpics d'hivern 

2026 . (Albert Piñeira, batle de Puigcerdà). 

 

― mostrar-se confiat: 

LVG, 19 novembre 2015: Acostament entre CDC i la CUP per afavorir la investidura de 

Mas: «El líder d'ERC, Oriol Junqueras, també es va mostrar confiat que hi haurà acord i 

s'evitaran noves eleccions». 

DdG, 30 novembre 2015: El Gran Recapte arrenca amb l´objectiu de superar les 550 

tones d´aliments: «En la primera jornada del Gran Recapte, Gómez Pardo es va mostrar 

confiat d'assolir l'objectiu de 550 tones de menjar a les comarques gironines -per sobre 

de les 536 aconseguides l'any passat, una part de les 4.686 tones reunides a tot 

Catalunya». 

ACN, 23 setembre 2014: L'alcalde de Lleida fa una crida a la tranquil·litat i es mostra 

confiat que el treball policial permetrà detenir l'home que va apunyalar a cinc persones. 

 

― mostrar-se segur: 

LVG, 22 setembre 2015, p.14: Mas adverteix que l'Estat no podrà pagar el deute sense 

acord: «I, en la mateixa línia, el president de la Generalitat es va mostrar segur no 

només que «els bancs no se n'aniran de Catalunya, sinó que ‘es barallaran per ser a 

Catalunya’, a causa del volum d'activitat econòmica i de negoci que s'hi genera». 

DdG, 25 març 2015: El vicealcalde de Sant Feliu diu ser «un mur de contenció« de les 

retallades de CiU: «En el mateix sentit es va mostrar segur que els ciutadans sabran 

valorar l'exercici de responsabilitat que han demostrat durant aquests quatre anys i va 

recalcar que «la ciutat no es podia permetre, en plena crisi econòmica, un altre mandat 

amb mocions de censura i decisions mancades de generositat i compromís -en 

referència a Tots per Sant Feliu». 
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ACN, 1 març 2011: ‘Si el procés de transició és àgil a Egipte i Tunísia’, es contagiarà a 

l'Aràbia Saudita, segons els experts: «En un sentit similar s'ha pronunciat el politòleg 

egipci Abdul Monem al-Mashat, qui es mostra ‘segur’ que l'èxit de la revolució 

d'Egipte, país de referència al món àrab, seguirà tenint repercussions en altres pobles, 

que es rebel·laran contra la corrupció». 

 

― motiu legal: 

DJ, definició d'«al·legar motiu d'invalidació»: «Invocar contra un testimoni algun motiu 

legal perquè es desestimi la seva intervenció». 

 

― motius de seguretat: 

LVG, 26 octubre 2015, p.2 (Viure): Misèria a prop del luxe: «En el recompte fet per 

Arrels la nit del 26 de maig passat, gràcies a la col·laboració de 750 voluntaris, es van 

comptabilitzar un total de 892 indigents als deu districtes de la ciutat, encara que per 

motius de seguretat no es va poder rastrejar Montjuïc ni Collserola». 

DdG, 24 febrer 2015: El Festival de Circ suspèn l´actuació del contorsionista rus 

Alexandr Batuev: «La decisió es va prendre degut a la forta tramuntana que va bufar a 

la zona, i per motius de seguretat». 

ACN, 19 agost 2015: La Guàrdia Urbana redacta un conjunt de ‘criteris’ per afrontar el 

‘top manta’ mentre s'ultima ‘un nou protocol d'actuació’»:  «Estableix que els policies 

no han d'intervenir a les estacions de transport públic, per motius de seguretat, i que es 

procuri als investigadors del cos «una descripció detallada« dels agressors als quals no 

es pugui detenir». 

 

― necessitat bàsica: 

TERMCAT: «Requisit indispensable per a mantenir la integritat de la persona». 

 

― negar una acusació: 

LVG, 30 octubre 2014, p. 9: Imputat l'exconseller Nadal per una estafa urbanística 

durant el tripartit. L'exdirigent del PSC nega les acusacions i diu que va actuar per 

‘l'interès públic’. 

 DdG, 11 novembre 2015: La candidatura d´Heras nega l´acusació dels insults. 
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ACN, 14 gener 2014: Jutgen un lladre multireincident per un assalt en una casa de 

Vilafant: «Foraster nega l'acusació i diu que el dia el robatori estava ‘en algun lloc 

drogant-se’». 

 

― negar-se a declarar: 

LVG, 12 març 2015, p.13: Bárcenas diu que el PP va pagar en negre a les europees del 

2004:  «De Santos també va assenyalar Pinal com un dels donants de la formació, 

encara que el constructor de Pontevedra es va negar, com ahir, a declarar davant el 

jutge, que l'havia citat en qualitat d'imputat». 

DdG, 23 octubre 2014: Oleguer Pujol, lliure després de negar-se a declarar a 

comissaria. 

ACN, 24 octubre 2014: Oleguer Pujol Ferrusola es nega a declarar i abandona la 

comissaria de La Verneda en llibertat amb càrrecs. 

 

― nit electoral: 

LVG, 16 novembre 2015: Operació tercer escó: «És el cas de Segòvia, Àvila, Sòria, 

Càceres, Terol, Osca, Cantàbria, Lleó, Burgos, Palència, Salamanca i Guadalajara, on el 

sistema electoral basat en la llei D'Hont –que sobrerepresenta les zones menys 

poblades– blinda el bipartidisme, ja que la tercera força se sol quedar sense 

representació la nit electoral si no arriba al 25% dels vots o supera aquesta xifra». 

DdG, 20 desembre 2015: Les televisions es bolquen en la nit electoral més 

imprevisible. 

ACN, 28 setembre 2015: Lluís Llach: ‘Només Junts pel Sí passem el 50% de vots a 

Girona; no ho oblideu, hem guanyat i hem fet un gran plebiscit’:  «Alegria també, tot i 

que en aquest cas de signe ideològic totalment oposat, al restaurant Dúplex, on 

Ciutadans s'ha reunit aquesta nit electoral». 

 

― norma urbanística: 

TERMCAT: «Norma que forma part d'un pla d'ordenació urbanística i que estableix les 

determinacions que corresponen a aquest pla, per a cada classe i categoria de sòl». 

 

― normativa urbanística: 
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TERMCAT, sinònim de «norma urbanística»:  «Norma que forma part d'un pla 

d'ordenació urbanística i que estableix les determinacions que corresponen a aquest pla, 

per a cada classe i categoria de sòl». 

 

― nucli familiar: 

DJ, definició d'«acolliment familiar»:  «També es té en compte la capacitat educativa 

dels acollidors, el fet que tot el nucli familiar comparteixi la voluntat de conviure amb 

els menors i l'existència d'un entorn familiar directe que els pugui donar suport en 

aquesta tasca». 

 

― nucli històric: 

LVG, 18 gener 2013, p.5 (Viure): Pacte per desbloquejar el pla del nucli històric de 

Sant Andreu. 

DdG, 14 octubre 2014: Vilabertran estrena la millora urbana del nucli històric. 

ACN, 3 novembre 2015: Cervera presenta el projecte de rehabilitació de carrers del 

nucli històric. 

 

― objectiu (de dèficit) : 

LVG, 25 novembre 2015, p. 61: Els salaris baixos i les bonificacions disparen el dèficit 

de la Seguretat Social: «Encara que amb menys contundència que en ocasions anteriors, 

Montoro va mantenir la consigna que Espanya complirà amb l'objectiu de dèficit del 

4,2% a final d'any, gràcies a l'augment de la recaptació tributària». 

DdG, 30 setembre 2015: Catalunya supera el juliol l´objectiu de dèficit previst per a tot 

l´any amb un 0,76%. 

ACN, 19 juny 2015: Mas-Colell considera que ‘a la pràctica’ Catalunya ‘ja està 

intervinguda’ pel govern espanyol i lamenta que ‘l'ofensiva continua’: «Com que 

actualment l'executiu del PP ja ha establert «un règim d'intervenció a marxa lenta però 

segura«, el conseller creu que no s'acabarà intervenint l'autonomia encara que es 

segueixi incomplint l'objectiu de dèficit».  

 

― obra civil: 

TERMCAT, en Transport marítim.  

 

― obra major: 
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TERMCAT: «Obra que per les seves característiques exigeix l'elaboració d'un projecte i 

la direcció tècnica per part d'un facultatiu». 

 

― obres de rehabilitació: 

TERMCAT, «obra de rehabilitació»: «Obra destinada a adequar i millorar les 

condicions d'habitabilitat o la redistribució de l'espai interior de l'edifici, mantenint-ne 

les característiques estructurals i els aspectes fonamentals de la tipologia a què pertany». 

 

― obrir diligències: 

DJ, exemple d'«obrir»: «Obriran diligències penals contra l'acusat». 

 

― obrir judici oral: 

TERMCAT,  «obertura de judici oral». 

 

― obrir un procediment: 

DJ, exemple d'«obrir a prova»: «L'instructor ha obert a prova el procediment durant un 

termini de cinc dies». 

 

― obrir una investigació: 

LVG, 22 octubre 2015, p. 64: Hisenda i la Generalitat polemitzen per la comptabilitat 

de 1.318 milions: «Així mateix, sembren el dubte sobre altres despeses en anunciar que 

obriran una investigació: ‘El Comitè Tècnic de Comptes Nacionals engegarà en els 

propers dies actuacions directament encaminades a la verificació i contrast de la 

informació subministrada per aquestes administracions’». 

DdG, 10 desembre 2013: El Bisbat obre una investigació interna al rector per les 

acusacions de l´homicida. 

ACN, 15 novembre 2015: Detenen un home de 34 anys per 12 robatoris amb força a 

establiments de Palamós: «Arran d'aquests casos, els agents van obrir una investigació 

que ha permès enxampar el delinqüent, amb antecedents, que ha estat deixat en llibertat 

amb càrrecs». 

 

― obtenir la nacionalitat: 
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LVG, 20 febrer 2015, p.12: Els turcs que enyoren Sefarad: «Una condició per obtenir la 

nacionalitat és un examen doble, en coneixements generals sobre Espanya i llengua: 

castellà... o judeoespanyol». 

DdG, 16 octubre 2015: Obtenir la nacionalitat al Registre Civil deixa de ser gratis. 

ACN, 29 abril 2010: Detenen tretze persones d'una xarxa que concertava matrimonis de 

conveniència a Mallorca: «Les dones, que majoritàriament residien a València, 

cobraven 1.500 euros per acceptar l'enllaç, que al mateix temps permetia els homes 

obtenir la nacionalitat espanyola». 

 

― oci nocturn: 

LVG, 20 març 2015, p.4 (Viure): Les agressions sexuals s'incrementen un 20% a 

Tarragona: «Part dels casos es produeixen en el context d'oci nocturn juvenil, amb 

abusos que es cometen després que víctima i agressor es coneguin en una situació 

d'aparent normalitat que acaba amb la denúncia d'agressió sexual». 

DdG, 26 octubre 2015: Torroella promou un segell de qualitat als locals d´oci nocturn. 

ACN, 18 desembre 2015: La policia local de Sant Cugat del Vallès sanciona 70 

persones per beure alcohol al carrer en el darrer trimestre: «Entre octubre i el que va de 

desembre, la policia ha efectuat diversos controls a la ciutat per prevenir l'ampollada, 

intensificats a la zona d'oci nocturn de can Solà». 

 

― ocupació a temps parcial: 

TERMCAT, sinònim de «treball a temps parcial»: «Treball la durada del qual correspon 

a un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior al 77% de la jornada 

completa establerta en el conveni col·lectiu que s'aplica en una empresa, o de la jornada 

ordinària màxima legal» . 

 

― ocupació neta: 

LVG, 5 agost 2014, p.1: L'atur continua baixant fins als 4,4milions, però amb més 

lentitud: «Tot i així, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social, que reflecteix amb més 

fidelitat la creació d'ocupació neta, encara està una mica per sota de la que es va trobar 

el PP». 

DdG, 6 març 2014: L´economia gironina crea ocupació neta per primer cop des del 

juliol de 2010 
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ACN, 8 maig 2015: Collboni estableix la Zona Franca, el Bon Pastor i La Verneda com 

a prioritats en política industrial: «Vol aplanar ‘la pista d'aterratge’ a noves empreses 

que puguin crear indústria i ocupació ‘neta i sostenible’ emulant el 22@» (Jaume 

Collboni, candidat PSC a la batlia de Barcelona). 

 

― ocupació precària: 

TERMCAT, sinònim de «treball precari»:  «Treball que no es beneficia de garanties 

d'estabilitat». 

  

― oferta complementària: 

TERMCAT: «Oferta turística que consisteix en la prestació de serveis culturals, 

comercials, recreatius, esportius, etc». 

 

― oferta del tot inclòs: 

TERMCAT, «tot inclòs»: «Que comprèn, per un preu global, tots els serveis que ofereix 

un establiment o una empresa turística». 

DdG, 22 agost 2011: Com si res no hagués passat: «Els propietaris dels establiments 

que fan aquest tipus d'ofertes tot inclòs estan molestos perquè temen que el ressò 

mediàtic d'aquests dies els faci perdre el seu model de negoci. Ningú vol mossegar la 

mà de la qual menja» 

El Periódico, 5 desembre 2014: ‘Oferta tot inclòs a Espanya’. 

El Punt Avui, 6 setembre 2012: L'ajuntament de Lloret, ofès amb empresaris andorrans: 

«L'hotel Princesa Parc de Massana és el que aquest estiu ha fet l'oferta del ‘tot inclòs’». 

 

― oficiar una cerimònia: 

LVG, 21 maig 2015, p.8 (Viurre): Leonor reuneix la família: «Leonor es va dirigir 

directament a la sagristia per reunir¬se amb els altres 19 nens que, 

posteriorment,formant parelles, van sortir en processó per situar¬se al costat de l'altar, 

des d'on fra Javier, capellà del col·legi i catequista dels nens, va oficiar la cerimònia en 

què van participar alguns petits que van compartir la lectura de l'Evangeli». 

DdG, 29 juliol 2015: Multitudinari comiat a la política i escriptora Natàlia Molero: 

«Pere Domènech va ser l'encarregat d'oficiar la cerimònia, presidida pel taüt i una 

fotografia en blanc i negre d'una Molero somrient». 
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ACN,  15 abril 008: Mor als 76 anys el monjo de Montserrat lloretenc Andreu M. Soler: 

«Les exèquies seran oficiades per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, qui també va 

oficiar la cerimònia de renovació dels vots monàstics del monjo benedictí». 

 

― operador elèctric: 

LVG, 26 octubre 2015, p.66: El canvi de cicle polític del 20¬D deixa al marge diversos 

organismes: «A Economia hi ha en joc la presidència de la Sepi (Ramón Aguirre) i les 

presidències de companyies que depenen d'aquest organisme, com Correos (Javier 

Cuesta Nuin), l'operador elèctric REE (José Folgado), Navantia (José Manuel 

Revuelta), el grup miner Hunosa (María Teresa Mallado), així com mitjans de 

comunicació, com l'agència Efe (JoséAntonioVera) i RTVE (José Antonio Sánchez 

Dominguez)».  

DdG, 12 febrer 2014: Les claus del nou rebut de la llum: «En el web de l'operador del 

mercat elèctric OMIE (www.omie.es)» 

ACN. No trobats exemples significatius. 

 

― operar un vol: 

LVG, 21 gener 2015, p.54:  Singapore Airlines aconsegueix els drets de vol a São Paulo 

dos anys després de la fallida de Spanair: «D'aquesta manera, SIA té la llicència per 

operar els seus tres vols setmanals, però per operar el vol diari que ambiciona haurà 

d'iniciar una altra sol·licitud que podria dilatar-se dos anys més». 

DdG, 2 setembre 2011: Es manté la incògnita del vol Girona-Madrid: «Ni la catalana 

Spanair té interès a operar un vol amb elevada ocupació com és el Girona-Madrid». 

ACN, 23 octubre 2013: Aliança estratègica entre la Generalitat i l'aerolínia Avianca per 

aconseguir un vol diari entre el Prat i Bogotà: «La Generalitat i l'aerolínia colombiana 

Avianca han posat les bases d'una aliança estratègica que permeti a la companyia 

operar un vol diari entre l'aeroport del Prat i Bogotà». 

 

― operatiu de seguretat: 14 

LVG, 20 juny 2014, p.4 (Viure): Espadaler evita comentar en públic les decisions de 

Trias sobre Can Vies: «Forn va donar per bo l'operatiu de seguretat desplegat durant els 

incidents». 

                                                
14 Operatiu no està recollit als diccionaris generals com a substantiu. 
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DdG, 4 març 2015 : Detenen tres homes a Platja d´Aro que estaven a Espanya de forma 

il·legal: «La Policia Nacional juntament amb la Policia Local de Castell-Platja d'Aro 

van efectuar un operatiu de seguretat sobre estrangeria conjunt aquest divendres passat. 

Tres persones van resultar detingudes per trobar-se a Espanya de forma il·legal» 

ACN, 8 octubre 2013: Els Mossos coordinaran l'operatiu de seguretat de l'acte de 

beatificacions d'aquest diumenge a Tarragona. 

 

― ordenança cívica: 

LVG, 18 novembre 2015, p.2 (Viure): Una minoria exerceix lliurement: «El govern 

municipal va assumir la iniciativa de començar a preparar la normativa i modificar una 

ordenança cívica que «no ha estat eficaç« per reduir la prostitució ni treure¬la de la via 

pública, segons aprecia Laura Pérez, regidora de Feminisme». 

DdG, 10 juliol 2012: Nadal veu ‘innecessària’ l´ordenança cívica de Girona. 

ACN, 3 octubre 2014: Una cinquantena de manifestants passen la nit sense tendes a la 

Plaça Catalunya per reivindicar la celebració de la consulta del 9-N: «Els manifestants, 

que tenen intenció de romandre a la plaça «almenys« fins diumenge, han hagut de 

prescindir de les tendes de campanya després que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia 

Urbana de Barcelona les requisessin per donar compliment a l'ordenança cívica». 

 

― òrgan de decisió: 

TERMCAT.  

 

― organització empresarial: 

TERMCAT: «Estructura organitzativa el mecanisme de coordinació de tasques de la 

qual és la supervisió directa; la seva part fonamental, el vèrtex estratègic; els seus 

principals paràmentres de disseny, la centralització i l'estructura orgànica». 

 

― pagar proveïdors/pagament a proveïdors/ pagament de proveïdors: 

LVG, 15 octubre 2015, p.55: Les grans constructores triguen fins a any i mig a pagar 

els proveïdors. 

DdG, 23 desembre 2015: Prop de 63 dies per pagar els proveïdors. 

ACN, 22 setembre 2014: Les comunitats adherides al FLA han rebut 14.806 milions 

d'euros fins al mes d'agost: «Un total de 6.534 milions d'euros, el 44,13% dels recursos, 

s'ha destinat directament a pagar els proveïdors». 
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― pantalla tàctil: 

TERMCAT: «Pantalla d'un sistema interactiu en la qual apareix un menú que s'acciona 

amb el contacte dels dits». 

 

― paquet turístic: 

TERMCAT: «Conjunt de dos o més serveis turístics, com ara l'allotjament o el 

transport, oferts per una agència de viatges majorista a un preu global preestablert». 

 

― parella amb fills: 

LVG, 19 desembre 2013, pàg. 2 (Viure): Sense feina i sense casa no hi ha salut: El 51% 

de les famílies que van ser ateses pel Servei de Mediació en l'Habitatge de Càritas són 

parelles amb fills al seu càrrec i un altre 22% són mares soles amb nens.  

DdG, 16 abril 2014: Els usuaris de Càritas augmenten un 17% i un 37% no té habitatge 

on viure: «Les estadístiques constaten aquest augment, així com també del nombre de 

parelles amb fills que hi acuden -en un any ha passat de representar el 32% a ser un 

41%». 

ACN no trobat cap exemple. 

El Periódico, 1 gener 2016: Trobat sa i estalvi el Jordi, el nen de 3 anys perdut des de 

dijous a Camós: «Els pares de Jordi Nievas són de Sant Feliu de Guíxols i havien llogat 

una casa rural a Camós amb altres parelles amb fills per celebrar la nit de Cap d'Any». 

 

― participació ciutadana: 

TERMCAT: «Participació dels ciutadans en l'orientació o la definició de les polítiques 

públiques». 

 

― participar en unes eleccions: 

TERMCAT: «participació electoral»:  «Acció de prendre part en una votació». 

 

― partida econòmica: 

LVG, 28 octubre 2015, p.4 (Viure): Colau i el PSC acorden una inversió d'11 milions: 

«La setmana passada ja es va escenificar un acord semblant amb ERC pel qual es van 

pactar 22 actuacions més, entre les quals destacava destinar una partida econòmica per 

posar en marxa l'L10 del metro fins a la Zona Franca». 
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DdG, 5 novembre 2015: Cassà destina 30.000 € a renovar equipaments del Puig 

d´Arques: «El Consistori hi ha dedicat una partida econòmica propera als 30.000 euros, 

una quantitat lleugerament superior a la que ja s'hi destina cada estiu per realitzar les 

obres de rehabilitació habituals». 

ACN, 2 abril 2015: L'Ajuntament de les Borges Blanques i Cultura arriben a un acord 

per desencallar la construcció de l'Arxiu Comarcal de les Garrigues: «Els pressupostos 

de la Generalitat per al 2015 ja preveuen una partida econòmica oberta per executar el 

projecte». 

 

― partida extraordinària: 

LVG, 14 octubre 2015, p.38: L'Any Ramon Llull continua sense pressupost a un mes de 

la inauguració: «La Generalitat anuncia que habilitarà una partida extraordinària». 

DdG, 26 setembre 2015: Peticions sobre els refugiats a Anglès: «En l'escrit, que Espinet 

afirma que no ha tingut contestació, també es demana que ‘en els pressupostos dels 

pròxims anys es pugui destinar una partida extraordinària per aquest tipus d'ajudes’» 

(Pere Espinet, regidor de Per Anglès Units). 

ACN, 27 gener 2015: El Govern aprova una partida extraordinària de 3 MEUR per 

pal·liar els efectes dels darrers episodis de ventades i pluges torrencials. 

 

― partit amb representació parlamentària: 

LVG, 14 gener 2016, p. 15: Audiència Reial: «El Rei rebrà demà a la Zarzuela el 

president del Congrés, Patxi López, a les 10.30 h, i a les 12 h el del Senat, Pio García 

Escudero, perquè li comuniquin formalment la constitució de les Corts i els partits amb 

representació parlamentària». 

DdG, 12 novembre 2010: Comença la campanya de la Crisi: «I és just en aquest punt on 

Diari de Girona ha citat els cinc candidats dels partits gironins amb representació 

parlamentària, per tal de fer-se una foto conjunta que serveixi per donar el tret de 

sortida a la campanya». 

ACN, 1 març 2010:  El PSC posa en marxa el procés intern per les llistes i no tanca la 

porta a primàries amb un sol candidat: «Montilla és l'unic candidat d'un partit amb 

representació parlamentària que encara no ha estat proclamat». 

 

― patronal hotelera: 
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LVG, 3 octubre 2012, p. 50: El sector hoteler dibuixa un mercat espanyol a dues 

velocitats: «La patronal hotelera està particularment amoïnada per la caiguda del 

turisme a Madrid –on l'ocupació mitjana no supera el 50% i la rendibilitat (RevPar) en 

hotels de cinc estrelles és de només 90 euros davant més de 150 euros a Barcelona–, 

que, a parer seu, es deu, en part, a la pujada de taxes aeroportuàries i a la reducció de 

l'oferta d'Iberia». 

DdG, 30 agost 2015: L´ocupació als hotels gironins ha crescut un 8% al juliol i un 6% a 

l´agost: «L'alegria és difícil de contenir, ja se sap, així que ahir mateix la patronal 

hotelera gironina va anunciar que l'ocupació als seus establiments el mes de juliol va ser 

un 8% superior a la de juliol de 2014, i la d'agost un 6% més alta que un any enrere». 

ACN, 16 juliol 2015: Calella aposta pel cicloturisme per allargar la temporada fins 

l'octubre: «L'Ajuntament de Calella i la patronal hotelera, l'Associació Turística de 

Calella (ATC), volen desestacionalitzar la temporada». 

 

― peça principal: 

DJ, definició de «formar la peça separada»: «Iniciar actuacions dins una actuació 

principal que se seguiran independentment». 

 

― peça separada: 

DJ, exemple de «formar la peça separada», concurrència: «Han sol·licitat formar la 

peça separada per a la liquidació». 

 

― penjar a la xarxa: 

LVG, 22 setembre 2015, p.8 (Viure): El Govern israelià denega a la model el permís per 

tancar l'espai aeri dijous i enregistrar la cerimònia: «I en els cercles, dues imatges de la 

parella on donen curs a una felicitat que Bar sol penjar a les xarxes sovint». 

DdG, 25 novembre 2015: Alliberen un duc a la Vall d´Aro: «Una de les imatges que qui 

va recollir el duc va penjar a la xarxa i que els naturalistes van fer servir per poder-lo 

localitzar». 

ACN, 17 març 2015: Els Catarres: ‘No podem renegar d'una cançó que ens ho ha donat 

tot’:  «De fet, el dia que el van penjar a la xarxa de franc, el disc va assolir el tercer lloc 

de vendes en el rànquing d'una gran plataforma digital de pagament». 

 

― per la via d'urgència: 
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LVG, 1 desembre 2011, pg. 31: Llicència per caçar: «Aquests tres grups van acordar, 

per la via d’urgència, validar un decret llei que autoritza la captura en viu de 60.246 

ocells d'espècies fetes servir en els concursos de cant». 

Ddg: 30 novembre 2015: L´Estat posa a licitació les obres de la reivindicada rotonda del 

TAV a Vilafant: «Tal com van denunciar els veïns el passat abril, el projecte per 

construir la rotonda es va redactar per via d'urgència amb un pressupost de 600.000 

euros l'any passat però, durant un any, no s'havia fet cap moviment» . 

ACN, 13 juliol 2015: Superat l'últim tràmit al ple perquè la Clínica de Girona es 

traslladi a la carretera Barcelona: «L'acord s'ha pres per la via d'urgència després que el 

consistori hagi estimat part de les al·legacions presentades per bancs i la propietat, que 

demanaven a l'ajuntament no rebaixar tant l'edificabilitat». 

 

― perdre unes eleccions: 15 

LVG, 3 novembre 2015, p.6 (Viure): Mazinger Z en dificultats: «‘Convergència accepta 

que va perdre les eleccions, continuarem amb la mateixa idea, l'únic que canviaria seria 

l'alcalde’, assegura Pérez» (Salvador Pérez, regidor de Cabra del Camp). 

DdG, 6 octubre 2015: Un extreballador demanda l´Ajuntament de la Vall d´en Bas: 

«Calm va perdre les eleccions el passat mes de maig i ara hi ha un equip de govern 

format per membres de la candidatura La Vall Plural-AM». 

ACN, 6 agost 2015: Albiol celebra que els independentistes contemplin ara perdre les 

eleccions i ho atribueix a la seva candidatura. 

 

― perímetre de seguretat: 

TERMCAT. 

 

― permís penitenciari: 

LVG, 19 juny 2015, p.3 (Viure): Només ICV va dir no a l'ordenança: «Heras es va 

suïcidar durant un permís penitenciari». 

DdG, 26 novembre 2013: Atraca dos joves a Girona quan només li faltava mitja hora 

per retornar a la presó: «El jove, de 25 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Girona 

va delinquir aprofitant que tenia un permís penitenciari el 14 d'octubre». 

                                                
15 Si es poden guanyar unes eleccions (col·locació segons el DDLC) també es poden perdre.  
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ACN 5 novembre 2015: La policia espanyola deté a Barcelona un home que va fugir de 

França el passat 1 d'octubre durant un permís penitenciari. 

 

― persones amb mobilitat reduïda: 

TERMCAT, «persona amb mobilitat reduïda»:  «Persona que a causa de l'edat o d'altres 

circumstàncies temporals o permanents té limitacions motrius». 

 

― piscina climatitzada: 

TERMCAT: «Piscina condicionada perquè l'aigua sempre estigui a una temperatura 

determinada». 

 

― pla de gestió: 

TERMCAT: «Pla que té com a objectiu desenvolupar la gestió d'un territori». 

 

― pla de seguretat: 

TERMCAT, «pla de seguretat viària»:  «Programa establert per l'administració 

competent que té l'objectiu d'evitar accidents de trànsit o disminuir-ne les conseqüències 

mitjançant mesures que afecten les persones, els vehicles i les vies i el seu entorn». 

 

― pla especial: 

TERMCAT, «pla especial urbanístic»:  «Instrument del planejament urbanístic derivat 

que desenvolupa les determinacions contingudes en un pla territorial general, un pla 

sectorial i el planejament urbanístic pel que fa a l'ordenació de recintes i conjunts 

artístics, la recuperació i millora del paisatge urbà, la identificació de les masies i cases 

rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació per a activitats o equipaments 

d'interès públic o la protecció i millora dels espais agrícoles, forestals, fluvials o, en 

general, del medi natural i del paisatge». 

 

― pla estratègic: 

TERMCAT: «Pla que recull de manera detallada els objectius d'una organització, les 

polítiques i les estratègies per assolir-los, i els sistemes i instruments de control 

corresponents». 

 

― pla integral: 
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TERMCAT, «pla de comunicació integral»:  «Pla que recull de manera detallada els 

objectius d'una organització, les polítiques i les estratègies per assolir-los, i els sistemes 

i instruments de control corresponents». 

 

― plaça d'aparcament: 

TERMCAT, «plaça d'aparcament turístic». 

 

― plaça turística: 

TERMCAT. 

 

― planta hotelera: 

LVG, 3 març 2015, p.52: L'augment de l'oferta hotelera frena els preus a Barcelona: 

«Mentre l'augment de l'arribada de turistes internacionals empeny amunt els preus a 

moltes zones turístiques, com les Balears i les Canàries, Barcelona, una de les 

destinacions preferides pels estrangers, acusa la pressió de l'increment de la planta 

hotelera i de la competència dels apartaments». 

DdG, 18 maig 2015: Noves línies de finançament per a la renovació d´hotels: «La 

Generalitat impulsa una línia de finançament a Euríbor +0,1% per a la renovació de la 

planta hotelera de Catalunya a través de l'Institut Català de Finances». 

ACN, 15 maig 2015: La Generalitat crea una línia de finançament per renovar els hotels 

catalans: «Amb aquests ajuts, que s'han publicat aquest divendres al DOGC, el 

departament d'Empresa preveu mobilitzar entre 40 i 50 milions d'euros per renovar la 

planta hotelera catalana i millorar la competitivitat del sector turístic». 

 

― plataforma ciutadana: 

LVG, 25 juliol 2014, p.28: Polèmica a Menorca per un projecte que preveu construir sis 

grans rotondes: «Una posició que comparteix la plataforma ciutadana Diàleg per la 

Carretera General, de la qual formen part un ampli i representatiu ventall de la societat 

menorquina de «tota mena de sensibilitats i ideologies«, tal com explica un dels seus 

membres, Antón Soler, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca». 

DdG, 9 setembre 2015: Banyoles crea la Plataforma Ciutadana de Suport als Refugiats. 

ACN, 29 novembre 2015: La plataforma 'Volem l'ambulància les 24 hores' recull més 

de 2.500 firmes i anuncia mobilitzacions: «La plataforma ciutadana 'Volem 
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l'ambulància les 24 hores' ja ha reunit més de 2.500 firmes en contra de la desaparició 

d'aquest servei sanitari durant la nit i té previst mobilitzar-se». 

 

― plataforma digital: 

TERMCAT: «Associació de diversos operadors espanyols de televisió digital per 

satèl·lit». 

 

― platja urbana: 

LVG, 21 novembre 2014, p.5 (Viure): Qüestió sentimental: «Vilalta ha dissenyat un 

espai en el qual instal·lar un centre d'investigació, lleure, esports, botigues ecològiques i 

de comerç just i al centre de la plaça una platja urbana on poder fer tota mena 

d'activitats». 

DdG, 14 agost 2011: Un ‘resort’ privat en costa pública: «Un any més, és agost i la 

platja urbana de Sant Feliu de Guíxols és plena a vessar». 

ACN, 12 març 2015: La relació entre el surf i la ciutat centrarà el nou festival Surfcity: 

«D'entre les diverses activitats que s'hi realitzaran destaca el 'Surfcity tarp', una 

instal·lació que combina surf i skate i que convertirà la plaça dels Àngels en una platja 

urbana». 

 

― pobresa energètica: 

LVG, 27 novembre 2015, p.22: Dues diputacions acorden pagar els impostos de l'Estat 

a l'agència catalana: «Es dóna la circumstància que per al mateix ple el president de la 

corporació ha negat també debatre dues mocions més: una en què es dóna suport a la 

resolució 1/XI del Parlament de Catalunya del 9 de novembre –la declaració d'inici del 

procés d'independència–, i un pla contra la pobresa energètica ‘que els serveis jurídics 

han estudiat i que ens han manifestat que no es pot debatre’, va insistir Poblet» . 

DdG, 7 febrer 2015: La pobresa energètica accelera cada any la mort de 1.200 catalans. 

ACN, 24 desembre 2015: L'Ajuntament de Lleida habilita un espai al web per ajudar 

persones en risc de pobresa energètica o pèrdua d'habitatge. 

 

― pobresa infantil: 

LVG, 9 octubre 2015, p.32: Les oenagés surten al rescat dels nens sense beques 

menjador: «Més de 16.000 a tot Catalunya només en infantil i primària, fet que dóna 

una idea de l'extensió de la pobresa infantil». 
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DdG, 21 novembre 2014: 20-N: Lluitar contra la pobresa infantil, prioritat absoluta. 

ACN, 3 gener 2016: Tortosa acull el primer dels 24 concerts que se celebraran arreu de 

Catalunya per lluitar contra la pobresa infantil. 

 

― política d'austeritat: 

TERMCAT. 

 

― política municipal: 

LVG, 28 setembre 2015, p.26: La CUP assoleix una presència històrica i serà la força 

decisiva: «Una progressió meteòrica si es té en compte que fa tres anys, quan van 

decidir presentar¬se per primera vegada al Parlament, després de foguejar-¬se a la 

política municipal, va obtenir 126.435 vots (3,47%) i només 3 escons». 

DdG, 20 maig 2015: La CUP vol més participació de la ciutadania en la política: «Amb 

l'objectiu d'impulsar la participació de la ciutadania en la política municipal, la CUP de 

Girona va presentar ahir les «línies clares« per aconseguir-ho» 

ACN, 24 desembre 2015: La comissió gestora del PSC de Sabadell explicarà als 

militants la situació del partit en una assemblea després de Nadal: «Gibert es 

responsabilitzarà de l'àrea de Política municipal i institucional, mentre que Puga portarà 

Organització». 

 

― política urbanística: 

LVG, 8 març 2013, p.1 (Viure): Diagonal a trossos: «Nou canvi de rumb en la política 

urbanística de la ciutat». 

DdG, 24 octubre 2014: Paneque (PSC) afirma que l´àrea comercial als Maristes 

dificultarà la cohesió urbana: «‘La política urbanística de CiU no és precisament un 

exemple de com s'ha de gestionar i atendre el bé comú sinó més aviat el contrari’, 

lamenta Paneque»  (Sílvia Paneque, candidata PSC a la batlia de Girona). 

ACN, 9 abril 2014: García-Bragado diu que el judici de l'hotel del Palau ha estat contra 

l'urbanisme de Barcelona dels últims 25 anys: «L'exregidor d'Urbanisme de Barcelona, 

Ramon García-Bragado, ha opinat aquest dimarts que el judici per l'hotel del Palau, que 

ja ha quedat vist per a sentència, ha estat en realitat un procés judicial contra la política 

urbanística de Barcelona dels últims 25 anys». 

 

― polítiques d'igualtat: 
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LVG, 28 novembre 2015, p.33: Clatellada dels experts a Rajoy per frenar les polítiques 

d'igualtat. 

DdG, 16 març 2015: La Diputació no promou accions sobre polítiques d´igualtat. 

ACN, 21 novembre 2015: Ciutadans afirma que l'endeutament de Catalunya es deu 

també a «la mala gestió« del Govern: «‘Evidentment que nosaltres volem seguir rebent 

ajuda del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), però el que no podem fer és dir que el 

culpable de la nostra situació és només el govern d'Espanya’, ha dit Arrimadas després 

de la presentació a Barcelona del programa de polítiques d'igualtat pel 20-D». 

 

― portaveu de l'oposició: 

LVG, 13 maig 2015, p.6 (Viure): Candidats del tàper: «‘Intentem transmetre una altra 

manera de fer política ja des de la campanya’, assevera el fins ara portaveu de l'oposició 

en un govern liderat per CiU». 

DdG, 5 juliol 2014: El PSC gironí celebra avui les primàries per escollir alcaldable: «El 

primer secretari de les socialistes gironins, Juli Fernández, ja va avançar que Bosch 

hauria de fer un pas al costat després de les primàries ja que l'actual portaveu de 

l'oposició a l'Ajuntament de Girona i portaveu de la formació gironina va refusar 

presentar-se al procés de primària i es troba immersa dins del 'Moviment Catalunya'».  

ACN, 11 abril 2012: L'alcalde de Rasquera afirma que serà «conseqüent« amb el seu 

anunci de dimissió: «El portaveu de l'oposició, el convergent Bernard Farnós, ja li ha 

reclamat que sigui «coherent« i faci efectiva la seva dimissió». 

 

― portaveu del govern: 

DJ, definició de «portaveu»:  «De vegades, les institucions polítiques com ara el Govern 

han dotat el portaveu d'una condició ministerial o d'un reconeixement administratiu alt». 

 

― portaveu municipal: 

DJ, definició de «portaveu»: «L'estatut jurídic d'un portaveu pot ser divers, segons 

l'organigrama de l'organització, tot i que normalment quan és membre del col·lectiu té 

un reconeixement singular; és així, per exemple, quan es tracta del portaveu d'un grup 

parlamentari, d'un grup municipal o d'un partit polític o sindicat». 

 

― portaveu parlamentari: 
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DJ, definició de «portaveu: «L'estatut jurídic d'un portaveu pot ser divers, segons 

l'organigrama de l'organització, tot i que normalment quan és membre del col·lectiu té 

un reconeixement singular; és així, per exemple, quan es tracta del portaveu d'un grup 

parlamentari, d'un grup municipal o d'un partit polític o sindicat»  

 

― posada en valor: 

LVG, 21 setembre 2015 (edició digital): Licitades les obres d'un jaciment romà a 

Badalona per valor de 490.000 euros: «El Ministeri de Foment ha licitat per un import 

de 490.000 euros les obres d'adequació i posada en valor del jaciment arqueològic romà 

de la casa de L'Heura a Badalona, segons publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat 

(BOE)». 

DdG, 29 desembre 2009: Olot incorpora al Pla Zapatero la posada en valor del riu 

Fluvià. 

ACN, 17 juliol 2015: Acord de govern entre ERC, PSC i ICV al Consell Comarcal del 

Bages: «Entre les línies de treball del nou govern s'hi troba la promoció de l'economia 

del Bages i la creació d'ocupació; la posada en valor dels productes turístics; les 

polítiques socials; la reclamació de les inversions en infraestructures; o la gestió del 

medi amb sostenibilitat». 

 

― posar per escrit: 

LVG, 25 novembre 2014, p. 33: La llei de Violència de Gènere queda curta al cap de 10 

anys: «El desè aniversari de la llei deViolència de Gènere espanyola, que va posar per 

escrit que es tracta d'un assumpte públic i de cap manera privat, prioritari en la societat i 

que preveu com a peces fonamentals no només l'assistència a les víctimes, sinó també la 

prevenció i l'educació davant el masclisme, coincideix amb l'aparició de dues mortes 

més». 

DdG, 18 març 2015: La banca amenaça de bloquejar els comptes corrents a milers de 

gironins: «Però també hi ha bancs que demanden una Declaració d'Activitat Econòmica 

(DAE) en la qual el client ha de posar per escrit les seves fonts d'ingressos i 

responsabilitzar-se de la veracitat de la seva declaració, ja que en cas que es descobreixi 

que és falsa, el banc pot cancel·lar qualsevol dels seus contractes». 

ACN, 21 gener 2012: Reunió maratoniana entre Justícia i sindicats de presons amb la 

voluntat de tancar un acord: «Tot i que durant la tarda es veia molt a prop, a última hora 

de la nit, quan s'havia de posar per escrit, la reunió s'ha anat allargant». 
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― possible delicte: 16 

DJ, definició de «delicte canònic»:  «La comprensió positiva del precepte ha fet que no 

pocs autors objectessin aquí una greu ruptura del principi de legalitat; sense arribar a 

aquest punt, en realitat es tracta de l'exemple més extrem de tipificació genèrica que el 

dret canònic ofereix, ja que estableix certament uns elements objectius d'un possible 

delicte en el qual no s'ha determinat l'acció antijurídica concreta, i en el sentit literal 

impedeix certament l'actuació arbitrària de l'autoritat fora del principi de legalitat». 

 

― precarietat laboral: 

LVG, 23 setembre 2015, p.20: Unió proposa un pacte per pressionar sense trencar: 

«Entre els temes que considera de solució prioritària, va apuntar la lluita contra l'atur i 

contra la precarietat laboral i el fracàs escolar». 

DdG, 28 desembre 2015: Reflexió sobre la precarietat laboral abans de Nadal. 

ACN, 12 desembre 2015: Moya (ECP) defensa la necessitat de derogar la reforma 

laboral i legislar ‘per la dignitat laboral’: «Per Moya, «no es pot parlar de recuperació 

econòmica o de creació d'ocupació quan es legisla augmentant impostos per les pimes, 

retallades en salaris i per la precarietat laboral» (Jaume Moyà, Candidat Comú Podem 

al Congrés per Lleida). 

 

― preceptiu informe: 

TERMCAT, «informe preceptiu»: «Informe que les normes exigeixen obligatòriament i 

l'absència del qual pot determinar la nul·litat d'un procediment administratiu». 

 

― pregunta parlamentària: 17 

LVG, 11 juliol 2014, p.13: Vuit eurodiputats demanen l'ús del català en el ple: «Aquesta 

petició s'afegeix a les que ja s'han fet en legislatures anteriors, amb cartes als diversos 

comissaris i preguntes parlamentàries, tot i que per primera vegada es fa conjuntament 

entre eurodiputats catalans». 

                                                
16 Nota: Pensam que aquesta col·locació pot haver sorgit a partir de «presumpte delicte». De fet, s'empren 
com a sinònims. 
17 El concepte com a tal no està recollit als reglaments dels parlaments de Catalunya i de les Illes Balears. 
És per tant una convenció periodística. 
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DdG, 7 gener 2012: Laporta encara no ha presentat cap pregunta parlamentària al 

Govern. 

ACN, 18 març 2015: Vila preveu que el 2016 es posarà en servei el corredor 

mediterrani entre Vandellòs i Tarragona: «Tot i així, en el marc d'una pregunta 

parlamentaria, ha admès que hi haurà ‘nous retards’ en el tram entre Tarragona i 

Castellbisbal tenint en compte que hi ha ‘greus dificultats’ perquè han caducat algunes 

adjudicacions». 

 

― premsa digital: 

LVG, 2 desembre 2015, p.11: Llibre blanc de la premsa 2015: perspectives positives: 

«Dels 17,2 milions de lectors que es registren en aquests moments, un 50,2% ho són 

únicament de premsa impresa; un 31,3%, de premsa digital, i un 18,5% són lectors 

mixtos (de premsa  impresa i digital al mateix temps)». 

DdG, 4 octubre 2015: Només un 8% de les publicacions mundials sobre la 

independència van ser en anglès: «En tots dos casos, més del 70% de les publicacions 

mundials s'han fet en premsa digital i més del 90% són en castellà i català». 

ACN, 30 març 2011: El periodista Ramon Salaverría demana professionalitzar la 

premsa digital perquè prima la rapidesa sobre la qualitat. 

 

― prescriure un delicte: 

TERMCAT, «prescripció del delicte». 

 

― presentar fora de termini: 

TERCAMT, «fora de termini». 

LVG, 21 setembre 2015, p.34: Última oportunitat per fer justícia: «Però la farmacèutica 

va recórrer i el 2014, l'Audiència de Madrid anul·la la sentència condemnatòria al·legant 

que la sol·licitud d'indemnització es va presentar fora de termini». 

DdG, 21 setembre 2012: Figueres suspèn la revisió del Pla General per una al·legació a 

la licitació: «Segons el consistori, l'al·legació es va presentar fora de termini però el 

consistori ha decidit «estudiar« el plec de clàusules per concretar quantes hores ha de 

fer l'empresa que se n'encarregui a la ciutat per a dur a terme els treballs». 

ACN, 26 novembre 2014: El jutjat mercantil de Tarragona arxiva el cas Shirota de 

Reus: «El jutjat considera que l'al·legat de la fiscalia es va presentar fora de termini i 

arxiva la petició». 
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― presumpte delicte: 

TERMCAT, «delicte presumpte: «Delicte que no ha estat descobert in fraganti, però del 

qual un policia té prou motius racionals per a deduir-ne la certesa». 

 

― primer edil: 

LVG, 16 abril 2015, p.4 (Viure) : El PSC apunta contra l'alcalde Oriol Junqueras: «La 

queixa dels socialistes no passaria d'una mera lluita local si no fos perquè el primer edil 

d'aquesta ciutat és el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que va obtenir 

la vara d'alcalde el 2011 gràcies a un acord amb CiU i Iniciativa per Catalunya que li va 

permetre desbancar la candidata del partit guanyador d'aquelles eleccions, el PSC». 

DdG, 29 octubre 2015: El primer edil, David Jané, considera que no hi ha incompliment 

ni deute dels ajuntaments amb Benestar Social. 

ACN, 15 gener 2009: L'alcalde de Castelldefels anuncia que deixa el càrrec: «Padilla, 

de 65 anys i amb problemes de salut des de fa uns mesos, porta gairebé set anys com a 

primer edil de la localitat costera». 

 

― primer habitatge: 

LVG, 25 novembre 2015, p. 65: Solvia, Altamira i Servihabitat construeixen 783 pisos 

per a la Sareb: «La Sareb llançarà 13 promocions de primer habitatge, amb una 

superfície total edificable de 134.000 metres quadrats, que inclouran un total de 783 

pisos i 1.200 places de garatge». 

DdG, 23 juliol 2014: Bankia posa a la venda més de 200 pisos a Girona amb 

descomptes de fins al 40%: «En una nota publicada avui, l'entitat explica que aquesta 

campanya va dirigida principalment al públic que busca el seu primer habitatge, i 

inclou fonamentalment habitatges de segona mà, encara que també hi ha garatges i 

trasters», 

ACN, 9 novembre 2011: Llorens (PP) proposa ‘actualitzar’ la deducció per l'adquisició 

del primer habitatge i l'aplicació d'un IVA súper reduït. 

 

― principal acusat: 

LVG, 14 agost 2015, p. 18: La fugida acaba a Romania: «Conca temia una repetició del 

cas Alcàsser, amb la volatilització del principal acusat, com va passar amb Antonio 

Anglés, del qual no s'ha tornat a saber res». 
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DdG, 22 març 2013: Polònia vol que s´extradeixi el principal acusat del crim del 

Caribbean. 

ACN, 28 gener 2015: L'Audiència de Barcelona absol els quatre policies de Terrassa 

acusats d'homicidi per imprudència per la mort de Jonathan Carrillo: «La fiscalia havia 

demanat 4 anys de presó per l'agent que hauria colpejat la víctima i 2,5 per als seus 

companys per no haver impedit l'agressió, però la sentència de la secció 21 de 

l'Audiència de Barcelona ha absolt el principal acusat del delicte de lesions -en concurs 

amb un delicte d'homicidi imprudent- i els altres tres policies dels delictes 

d'encobriment i omissió del deure». 

 

― principal autoritat: 

LVG, 16 abril 2014, p.9 (Viure): La reina, en un recital a Palma: «Més de 1.500 

persones, entre elles les principals autoritats de les Balears, van omplir la catedral per 

escoltar el Rèquiem alemany de Brahms, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de les Illes 

Balears». 

DdG, 30 octubre 2014: El bisbe crida a votar el 9-N amb esperit ‘democràtic i pacífic’: 

«Amb una església de Sant Feliu plena a vessar, i davant les principals autoritats 

gironines, Francesc Pardo va subratllar la necessitat de ‘coratge’ per superar el ‘desànim 

i l'hostilitat’ que poden generar alguns fenòmens com ara ‘la corrupció, l'atur o la 

dificultat d'un diàleg autèntic’».  

ACN, 9 juliol 2012: Mas viatja a Portugal per defensar les polítiques d'austeritat de 

Catalunya: «Serà el primer dels viatges a l'estranger que el president farà per explicar a 

les principals autoritats comunitàries i als representants dels països membres de la UE 

les polítiques d'austeritat del Govern i la realitat catalana, a més del pacte fiscal i la 

situació de discriminació que pateixen els catalans». 

 

― principal sospitós: 

LVG, 29 juliol 2015, p.4 (Viure): Venjança prop de la Rambla a plena llum del dia: 

«Els Mossos d'Esquadra encara busquen el principal sospitós, l'encaputxat que tots 

diuen que els va disparar». 

DdG, 9 juny 2011: El principal sospitós del crim de Taialà intenta fugir però l´arresten 

a Sant Esteve de Llémena. 

ACN, 24 maig 2015: El jutge ordena una roda de reconeixement per identificar l'home 

que gravava les agressions del 'pilla-pilla': «Segons han explicat fonts jurídiques a 
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l'ACN, el jutge instructor del cas vol fer una roda de reconeixement amb el principal 

sospitós de gravar els vídeos, per tal que víctimes i testimonis l'identifiquin». 

 

― procés sobiranista: 

LVG, 3 desembre 2015: El Cercle d'Economia retreu el procés a CDC: «El candidat al 

Congrés va defensar al Cercle d'Economia el canvi d'estratègia de Convergència 

apostant per la independència de Catalunya davant dels socis de l'entitat, que es van 

mostrar escèptics amb el procés sobiranista». 

DdG, 14 setembre 2015: Mas defensa tirar endavant el procés sobiranista amb la 

majoria dels escons. 

ACN, 23 desembre 2015: Junqueras es mostra convençut que el procés «s'accelerarà« 

en els propers dies i demana responsabilitat a la CUP: «El president d'ERC, Oriol 

Junqueras, s'ha mostrat aquest dimecres convençut que el procés sobiranista 

‘s'accelerarà en els propers mesos, en les properes setmanes i, també, en els propers 

dies’». 

 

― producte de neteja: 

LVG, 28 desembre 2014, p.4 (Viure): Desallotjat un bloc de pisos per un incendi: «El 

foc, que no va causar ferits, va cremar la rentadora, l'escalfador i els productes de neteja 

que es trobaven en aquest espai». 

DdG, 17 setembre 2015: Quatre detinguts per robar pernil, productes de neteja i roba en 

un supermercat de Girona. 

ACN, 28 abril 2015: Uns veïns del barri de Domeny retenen dos lladres que estaven 

buidant un pis després d'esbotzar-ne la porta: «Els veïns els van sorprendre quan 

carregaven una rentadora, després d'haver agafat un microones, una cafetera, un 

ordinador portàtil i -fins i tot- diverses peces de roba i productes de neteja». 

 

― producte de primera necessitat: 

LVG, 14 novembre 2015, p.70: Els salaris cauen més que la inflació des del 2012: «La 

caiguda de la taxa d'inflació, a més, amaga una pujada del preu dels aliments i dels 

productes de primera necessitat, va recordar ahir el sindicat USO: els preus dels 

aliments acumulen un augment interanual de l'1,9%,i  els de les begudes no 

alcohòliques com l'aigua un 1,7%». 
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DdG, 18 juliol 2014: L´Ajuntament d´Olot fa una guia del comerç de proximitat dels 

barris: «Les raons que han motivat la indicació comercial són ‘ser un tipus de comerç de 

proximitat que moltes vegades -va explicar- fa servei de producte de primera necessitat 

i també servei social’» (Estanislau Vayreda, regidor de l'ajuntament d'Olot). 

ACN, 15 juliol 2012: Les floristeries de Les Rambles de Barcelona, en peu de guerra 

per l'augment de l'IVA: «Expliquen que les flors són un «caprici« i no un producte de 

primera necessitat». 

 

― professor associat: 

TERMCAT: «Professor universitari l'activitat professional principal del qual es 

desenvolupa fora de la universitat». 

 

― professorat de suport: 

TERMCAT, «professor de suport»: «Professor especialista encarregat de complementar 

les tasques professionals dels docents ordinaris amb la finalitat d'oferir una millor 

atenció als alumnes».  

 

― projecte lingüístic: 

TERMCAT. 

 

― projecte polític: 

LVG, 23 novembre 2015, p.16: El bipartidisme ja és el passat: «‘Des dels inicis de C's 

el 2006 hi havia una vocació de construir un projecte polític per a tot Espanya’» (Juan 

Carlos Girauta, candidat de Ciutadans per Barcelona). 

DdG, 27 febrer 2015: La CUP de Blanes presenta diumenge el seu projecte per a les 

municipals: «Durant l'acte, la formació presentarà públicament la seva candidatura a les 

pròximes eleccions municipals del mes de maig, els principals eixos del seu projecte 

polític per Blanes així com el codi ètic de la candidatura». 

ACN, 29 desembre 015: Junqueras deixa l'alcaldia de Sant Vicenç dels Horts convençut 

que Catalunya ‘es conjurarà per superar les adversitats’»:  «El relleu de Junqueras a 

l'Ajuntament és la fins ara primera tinent d'alcalde, Maite Aymeric, que ha pres 

possessió del càrrec assegurant que el projecte polític iniciat per Junqueras al municipi 

continua». 
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― projecte turístic: 

LVG, 1 agost 2015, p.6 (Viure a l'estiu): Un vot en contra i 27 a favor del nou BCN 

Word: «Amb 27 vots a favor, tres abstencions i un vot en contra –el d'Àngel Xifré 

(ERC) com a representant de la Federació de Municipis– ahir la comissió d'Urbanisme 

va aprovar inicialment el pla director urbanístic dels terrenys del projecte turístic i de 

tres casinos conegut com a BCN World. Al setembre es publicarà al DOGC i hi haurà 

45 dies per presentar al·legacions». 

DdG, 14 agost 2011: La Vall de Bianya posa en servei un projecte turístic de 425.000 

euros. 

ACN, 19 novembre 2015: Comença el procés participatiu per definir el projecte turístic 

al voltant del pantà de Rialb. 

 

― promoció turística: 

TERMCAT: «Conjunt de campanyes publicitàries i de relacions públiques que tenen 

com a finalitat donar a conèixer i vendre un producte o servei turístic». 

 

― proposta alternativa: 

LVG, 9 octubre 2015, p.15: La CUP reclama gestos ‘irreversibles’ de ruptura abans 

d'investir el president: «Sense proposta alternativa». 

DdG, 23 juny 2010: El Grill presenta una proposta alternativa al pavelló de l´escola. 

ACN, 12 setembre 2015: El PSC recorre a la Junta Electoral l'oferta de compensació de 

la CCMA perquè ‘no garanteix la igualtat d'oportunitats’»:  «El PSC fa una proposta 

alternativa i demana que TV3 retransmeti la Festa de la Rosa de Gavà, el 20 de 

setembre, una de les cites més multitudinàries de la militància socialista». 

 

― proposta conjunta: 

LVG, 25 gener 2014: Mas reclama al PP ‘propostes i idees’ i no un ‘festival 

d'amenaces’»:  «En paral·lel, i davant l'intent fallit de presentar una llista conjunta dels 

partits sobiranistes a les eleccions europees, el líder de CiU va assegurar que proposarà 

de pactar un programa comú que mostri a la UE el procés polític de Catalunya, ‘perquè 

vegin –va dir– que en aquest aspecte hi ha propostes conjuntes’» (Artur Mas, president 

de la Generalitat de Catalunya). 

DdG, 8 juliol 2015: ERC i Independents per Salt volen el PSC com a soci ‘extern’: 

«‘Tot i la nostra proposta conjunta amb ERC, sempre hem dit que al PSC el tindrem en 
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compte com a soci preferent’ va subratllar Burch» (Ferran Burch, Independents per 

Salt). 

ACN, 22 setembre 2015: Espadaler avisa del risc que Junts pel Sí i la CUP apartin Mas 

de la presidència: «Per tot plegat, ha tornat a fer una crida als partits no rupturistes i no 

immobilistes a sumar-se a un govern que faci una proposta conjunta per negociar-la 

després a Madrid». 

 

― proposta d'acord: 

LVG, 13 gener 2015, p.11: Mas s'nclina per deixar per a la tardor les eleccions si no hi 

ha llista unitària: «Oriol Junqueras, en aquesta línia, va reiterar en un tuit que accepta 

les condicions d'Artur Mas sense posar-hi cap però: ‘Insistim, ERC accepta fil per randa 

la proposta d'acord de les entitats, que vam rebre escrita en puny i lletra pel mateix 

MHP’» (Oriol Junqueras, president d'ERC). 

DdG, 4 gener 2016: La carta de comiat de l´exdiputat de la CUP, Antonio Baños: «Per 

aquest motiu, jo em trobava entre els partidaris d'acceptar la proposta d'acord de JxS i 

votar la investidura del seu candidat» (Antonio Baños, exdiputat de la CUP). 

ACN, 23 desembre 2015: La CUP denuncia el tancament de línies de P3 i la 

privatització del servei de menjador dels centres escolars: «L'endemà de tancar una 

proposta d'acord amb Junts pel Sí, la Candidatura d'Unitat Popular ha denunciat ‘la 

privatització encoberta’ que està duent a terme l'actual govern en funcions amb el 

tancament de línies de P3 i la privatització dels serveis de menjador». 

 

― proposta política: 

LVG, 3 desembre 2015: El TC nega que es pugui oposar la democràcia a la Constitució: 

«La sentència nega, en suma, que la resolució rupturista només fos una proposta 

política sense ‘força legal d'obligar’». 

DdG, 10 desembre 2015: Unió apel·la al ‘votant de CiU de tota la vida’ que se sent 

decebut: «Per això la candidata va valorar que Unió és ‘l'única formació coherent’ que 

disposa d'una proposta política ‘realitzable’ per superar la ‘situació límit) entre 

Catalunya i Espanya». 

ACN, 10 juliol 2015: UDC de l'Anoia es dissol i aposta per tornar a fundar el partit en 

una nova proposta política. 

 

― protecció jurídica: 
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TERMCAT: «Prestació de servei que consisteix en la cobertura jurídica d'una situació 

de desemparament mitjançant l'assumpció de la tutela per l'Administració o per una 

entitat sense ànim de lucre». 

 

― protecció social : 

TERMCAT. 

 

― prova de càrrec: 

TERMCAT: «Prova que s'exigeix en un procediment administratiu sancionador per 

demostrar que una persona és autora d'uns fets que poden donar lloc a una infracció 

administrativa». 

 

― pujada d'una taxa/ pujar una taxa: 

LVG, 30 agost 2015, p.34: La universitat més cara: «L'any passat, i després d'una forta 

pujada de les taxes, Madrid li havia igualat els preus». 

DdG, 14 febrer 2012: L´equip de govern de Llagostera defensa la pujada de taxes del 

cementiri. 

ACN, 22 maig 2015: Roberto Fernández reclama un ampli acord català per aconseguir 

més finançament públic a les universitats: «Per la seva banda, Mas-Colell, en el seu 

breu discurs, ha justificat la pujada de taxes per poder mantenir la qualitat de la 

universitat». 

 

― qualitat-preu: 

TERMCAT, «relació qualitat-preu»: «Resultat de comparar la qualitat d'un establiment, 

d'un servei, etc., amb el preu que es paga per fruir-ne». 

 

― quedar vist per a sentència: 18 

LVG, 9 juliol 2013, p. 28: La Fiscalia conclou que hi haproves contundents per 

condemnar Bretón: «Ahir va quedar vist per a sentència el judici a l'Audiència 

provincial de Còrdova i ara el jurat popular ha de decidir si aquesta prova, amb una 

sèrie d'indicis, és concloent per condemnar-lo». 

                                                
18 Segons el DJ «vist per a sentència» és locució adjectival. El TERMCAT recull l'entrada «conclús per a 
sentència». 
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DdG, 2 desembre 2014: Nova denúncia contra el metge jutjat per abusos sexuals al 

Santa Caterina: «El cas va quedar vist per a sentència dijous passat». 

ACN, 21 abril 2015: La fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per la mestra del 

Baix Penedès acusada d'abusos sexuals: «El judici, celebrat a l'Audiència de Tarragona, 

va quedar vist per sentència aquest dilluns». 

 

― raonament jurídic: 

TERMCAT, sinònim de «fonament de dret».  

 

― raons humanitàries: 

LVG, 23 octubre 2013, p. 12: El PP es mobilitza per evitar la ruptura amb les víctimes 

d'ETA: «L'experiència viscuda pel PP i el Govern central amb l'excarceració per raons 

humanitàries de l'etarra Bolinaga, malalt de càncer, ja va suposar una clara fractura en 

la seva relació amb les víctimes del terrorisme, que van considerar que l'Executiu i el 

ministre de l'Interior, Jorge Fernández, molt particularment havien ‘traït’ tot el que 

havia estat la seva filosofia de lluita contra el terrorisme en l'oposició». 

DdG, 5 agost 2014:  Creu Roja compra 75 llits plegables i 900 mantes amb una 

subvenció de Dipsalut: «Les entitats també van demanar que es millori la regulació de 

les renovacions de permisos de residència a menors extutelats i beneficiaris de permisos 

per raons humanitàries». 

ACN, 16 setembre 2015: L'Àrea Metropolitana de Barcelona insta la Generalitat i el 

govern espanyol a accelerar mesures d'ajuda als refugiats: «D'aquesta manera es vol 

crear «un autèntic sistema europeu comú d'asil que impliqui solidàriament tots els estats 

membres«, el qual insisteixen que hauria de ‘prioritzar les raons humanitàries’» (Àrea 

Metropolitana de Barcelona, sense concretar). 

 

― rebre una prestació: 

TERMCAT, definició «prestació assistencial»:  «Prestació que rep una persona sense 

recursos econòmics en situació de necessitat que no ha cotitzat mai a la seguretat social, 

o no hi ha cotitzat prou temps per tenir dret a una prestació contributiva, i que compleix 

determinats requisits establerts legalment».  

 

― rebutjar frontalment: 
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LVG, 14 novembre 2014, p.18: El Parlament s'autoinculpa pel 9-N: «La Cambra 

catalana va aprovar ahir una moció amb els vots a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA i la 

CUP en la qual es rebutja ‘frontalment’ qualsevol ‘intent d'exigència de responsabilitats 

per la via judicial«, que situa «en la línia d'actuació del Govern del PP de 

criminalització de les mobilitzacions ciutadanes’» (Parlament de Catalunya, sense 

concretar). 

DdG, 23 agost 2014: Els pagesos llencen préssecs i nectarines a Lleida pel veto rus: «En 

aquest sentit, l'organització agrària va rebutjar frontalment que siguin la OPFH les que 

coordinin les retirades i que la resta de productors que no en formin part només puguin 

rebre la meitat dels ajuts per les retirades de fruita per a beneficència que els productors 

que sí en formen part».  

ACN, 14 novembre 2015: Catalunya es bolca amb París: «Mostrar el ple suport dels 

ciutadans catalans i les institucions i partits que els representen al poble francès i 

rebutjar frontalment la violència terrorista». 

 

― rebutjar un recurs: 

LVG, 28 febrer 2015: El TSJC ratifica que investigarà Mas pel 9-N: «En sengles 

interlocutòries fetes públiques ahir, la Sala Civil i Penal rebutja els recursos plantejats 

per tots els querellants i els querellats, i deixa els mateixos límits per a les indagacions: 

l'existència d'un possible delicte de desobediència i d'altres que se'n derivin a partir de la 

decisió del Tribunal Constitucional del dia 4 de novembre, encara que assenyala que ‘no 

limita la investigació judicial’ a l'ocorregut entre el 4 i el 9, sinó que fets anteriors han 

de ser relacionats amb la causa». 

DdG, 27 juliol 2015:  Condemnen Salt a pagar 4.000 € per la caiguda d´un nen en un 

forat: «Posteriorment el nou govern de CiU també va rebutjar un recurs contenciós».  

ACN, 11 febrer 2015: El Suprem desestima el recurs d'Acciona per suspendre els acords 

de l'Àrea Metropolitana i l'OARCC sobre ATLL: «La Sala Tercera del Tribunal Suprem 

ha sentenciat que rebutja el recurs d'Acciona, que pretenia la suspensió cautelar dels 

acords de 6 de novembre de 2012 del Consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 

que van aprovar el sistema de gestió del servei públic del cicle integral de l'aigua en 

aquesta àrea». 

 

― reclamació econòmica: 
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LVG, 30 juny 2011, p.63: Agrupació demanda els seus exgestors per l'immobiliari: «La 

reclamació econòmica, va explicar Gago, s'haurà de precisar segons el sobrepreu pagat 

per damunt del valor de mercat en aquell moment, i no en funció del valor actual 

d'aquests actius, molt reduït per la crisi immobiliària». 

DdG, 29 desembre 2014: Els perjudicats pel tancament d´una agència de viatges 

recuperen els diners: «A més, l'acceptació de la via de l'arbitratge impedeix qualsevol 

reclamació econòmica més dels afectats per la via judicial, com podrien ser els danys i 

perjudicis, i és totalment independent dels possibles processos penals oberts». 

ACN, 1 març 2012: Escurçar a la meitat els terminis dels concursos de creditors 

estalviaria 93 MEUR i crearia 1.100 llocs de treball: «La consellera Pilar Fernández 

Bozal ha recordat que els jutjats i tribunals catalans tenen bloquejats més de 40.000 

milions d'euros en tràmit per reclamacions econòmiques entre particulars, empreses o 

administracions públiques». 

 

― recollida selectiva: 

DJ, concurrència: «Recollida de diferents fraccions de residus que formen part de les 

deixalles per tal de gestionar-les de manera separada». 

 

― reconvertir un hotel: 

No hem trobat exemples periodístics. «Reconversió d'un hotel» i «reconversió hotelera» 

són col·locacions (a parer nostre) imprescindibles en l'àmbit polític i mediàtic de les 

Illes Balears. «Reconversió industrial» està recollit al TERMCAT. 

 

― recórrer una llei: 

vid. «recurs contra una llei». 

 

― recurs contra una llei: 

LVG, 30 agost 2014, p. 15: El Govern central treballa en el recurs per evitar que es 

convoqui la consulta: «El Govern central pot recórrer la llei i el decret separadament o 

en un sol recurs contra la llei i totes les actuacions que se'n derivin» 

DdG, 1 febrer 2013: El Constitucional avala el retorn dels ´papers de Salamanca´: «El 

TC desestima el recurs contra la Llei de «restitució a la Generalitat de Catalunya dels 

documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l'Arxiu General de la 

Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica«» 
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ACN, 27 novembre, 2014: El Govern i els botiguers ultimen un pacte social per 

defensar el model català davant la ingerència del govern espanyol: «Les organitzacions 

empresarials del comerç català estan disposades a acceptar la invitació del Departament 

d'Empresa i Ocupació de signar un gran Pacte Social en defensa del model comercial 

català, en aquest moments pendent d'un fil per la ingerència del govern espanyol que ha 

anunciat la presentació d'un recurs contra la llei comercial catalana perquè atenta a la 

unitat del mercat». 

 

― reducció del dèficit/ reduir el dèficit: 

LVG, 14 novembre 2015, p.23: Duran afirma que les exigències de la CUP xoquen amb 

l'essència de CDC: «Arran de la crisi, la Unió Europea ha demanat una constant 

reducció del dèficit públic a Espanya, i Espanya ha fet molt poc esforç pel que fa a 

l'Administració central i ha transferit aquesta demanda a les autonomies«, va assenyalar 

Duran, que va dir que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, faria bé «d'estrènyerse 

ell més el cinturó« en comptes de demanar nous ajustos a les autonomies, que, a parer, 

ja han pagat un important preu ‘social i econòmic’ per la crisi» ( Josep Antoni Duran i 

Lleida, candidat UDC al congrés per Barcelona). 

DdG, 10 novembre 2012: Olot vol augmentar el preu del transport públic interurbà: 

«Gelis va quantificar una reducció del dèficit del servei del 16% des de l'entrada de 

l'actual equip de govern a l'Ajuntament, al juliol del 2011». 

ACN, 26 març 2015: L'Ajuntament de Manresa rebaixa el dèficit i situa el nivell 

d'endeutament per sota el 100% per primer cop des del 2007: «L'Ajuntament de 

Manresa ha presentat aquest dimecres la liquidació del pressupost de 2014 i s'ha felicitat 

per la progressiva reducció del dèficit». 

 

― reforma laboral: 

DJ, exemple de «convocar»: «Els sindicats han convocat els treballadors a la 

manifestació contra la reforma laboral». 

 

― regidor no adscrit:  

TERMCAT, aproximació a «parlamentari no adscrit». 

 

― règim de tercer grau:  
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LVG, 8 juliol 2011, p.3 (Girona): Amb un any de retard: «D'aquests, 35 estan en règim 

de tercer grau». 

DdG, 22 gener 2009: El jutge decideix que els amos de «L´Oca« només entrin a presó 

per dormir-hi: «La decisió, fruit d'un recurs de la defensa de Simó Rodríguez i 

Bartomeu Gayolà, ve a regularitzar una situació que, de fet, els dos condemnats ja 

gaudien des del passat mes d'agost, quan Institucions Penitenciàries va considerar que, 

tot i no haver complert la quarta part preceptiva de la pena, els dos presos podien 

acollir-se al règim obert de tercer grau -que significa llibertat vigilada durant el dia i 

entrar a presó per passar-hi la nit». 

ACN, 26 març 2009: La Diputació de Girona i 'la Caixa' destinen 2,4 MEUR a crear 

feina per a persones en risc d'exclusió social: «Vuit presos en règim de tercer grau 

penitenciari que netegen el sotabosc, una brigada forestal formada per quatre persones 

immigrants de la comarca del Ripollès o cinc persones drogodependents que es 

dediquen a millorar espais naturals del municipis d'Olot inclosos dins el Parc Natural de 

la Garrotxa».  

 

― rehabilitació d'un edifici: 

LVG, 14 gener 2015, p.3 (Viure): Edificis desaprofitats: «Cap d'aquests projectes, més 

o menys sòlids, no ha cristal·litzat, en part perquè la difícil i costosa rehabilitació de 

l'edifici limita les possibilitats». 

DdG, 3 gener 2015: L´Incasòl i Sant Joan de les Abadesses acorden la rehabilitació 

d´un edifici. 

ACN, 4 març 2014: El Govern aprova un conveni de col·laboració entre el Departament 

de Cultura, l'ACCD i l'arxiu històric de la policia nacional de Guatemala: «Amb el 

suport de la cooperació internacional, s'han recuperat, analitzat i digitalitzat 80 milions 

de folis trobats durant la rehabilitació d'un edifici nou anys després del final del 

conflicte armat intern». 

 

― rehabilitació urbanística: 

LVG, 10 juliol 2011, p. 5 (Viure): El polvorí de Lleida: La Paeria ha invertit uns 17 

milions d'euros en la rehabilitació urbanística del nucli antic, però amb els nous edificis 

i la demolició d'altres no n'hi ha hagut prou per generar activitat econòmica». 

DdG, 2 octubre 2011: Els accessos a Mas Guàrdies i l´Hospital patiran restriccions: «El 

projecte d'intervenció integral Palamós Millora enceta avui el procés d'obres al barri de 
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Mas Guàrdies amb l'execució de la rehabilitació urbanística dels carrers del Doctor 

Fleming i el primer tram del carrer de l'Hospital (concretament entre els carrers Major 

de Sant Joan i el de Lleida)». 

ACN: Cerca sense resultats. 

 

― relació qualitat-preu: 

TERMCAT: «Resultat de comparar la qualitat d'un establiment, d'un servei, etc., amb el 

preu que es paga per fruir-ne».  

 

― renda bàsica: 

LVG, 18 octubre 2015, p. 28: Què i com fa i desfà la CUP: «Són obertament feministes, 

proposen l'ecologisme actiu, promouen una jornada laboral a 30 hores setmanals, 

jubilació ordinària als 60 anys, un any sabàtic pagat per cada deu treballats amb dret a 

conservar la feina, prohibir l'acomiadament lliure, i la implementació d'un programa de 

renda bàsica i renda social universals».  

DdG, 14 octubre 2011: La CUP vol una Renda Bàsica de Ciutadania. 

ACN, 27 febrer 2012: El Consell Comarcal del Garraf veu amb preocupació la 

supressió de la majoria d'ajuts per accedir a l'habitatge: «El Consell Comarcal del 

Garraf ha lamentat que des de les administracions superiors s'hagi eliminat la majoria 

d'ajuts per accedir a l'habitatge com ara la Renda Bàsica d'Emancipació, els ajuts a la 

rehabilitació o la subvenció que rebia la institució per poder oferir la Borsa Jove 

d'Habitatge». 

 

― reordenació urbanística: 

TERMCAT, «reordenació», propi de la Construcció i l'Urbanisme. 

 

― repercussió mediàtica: 

LVG, 20 març 2015, p.22: Els trabucaires de Cardedeu, multats amb 6.000 euros: «La 

multa inicial imposada per la Subdelegació del Govern pujava a 25.000 euros, justificats 

per la repercussió mediàtica del cas». 

DdG, 13 gener 2015: El Santuari Gaia es veu obligat a deixar Ogassa per falta d´espai: 

«En els darrers mesos han tingut una àmplia repercussió mediàtica, no només en l'àmbit 

català, sinó també internacional». 
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ACN, 24 febrer 2014: Poques cues i fortes mesures de seguretat en les hores prèvies a 

l'inici del MWC: «Unes mesures de seguretat que es reforcen-hi ha mil tanques més que 

l'any passat- davant la previsió que varis col·lectius aprofitin la repercussió mediàtica i 

política de la inauguració del congrés per mostrar les seves reivindicacions». 

 

― representant de l'administració: 

LVG, 27 juny 2013, p.18: La policia acorrala Bárcenas la vigília de la seva declaració: 

«En aquest informe, el representant de l'Administració destaca, per exemple, com, 

gràcies al testimoni de Mackinlay, ‘vam acabar d'esbrinar que és rotundament fals que 

ella mitjancés en cap compravenda d'art’». 

DdG, 30 novembre 2010:  L´Ajuntament de Girona va amagar llistes del cens: «La 

regidora d'Organització Administrativa, Victòria Saget (PSC) admet que davant la 

possibilitat de vulnerar la privacitat dels ciutadans -i ‘seguint les directrius de l'oficina 

del cens electoral’- es va proporcionar una llista censal a la mesa electoral i l'altra al 

representant de l'administració».  

ACN, 12 febrer 2014: El Govern constituirà la Junta rectora del Parc del Montgrí, Illes 

Medes i Baix Ter al març: «La presidència no recaurà en cap representant de 

l'administració pública sinó que serà d'alguna de les entitats socials i territorials 

vinculades al parc». 

 

― representant dels treballadors: 

TERMCAT: «Persona nomenada legítimament per defensar els interessos dels 

treballadors». 

 

― representant sindical: 

LVG, 26 juny 2015, p.2 (Viure): El cos demana més recursos: «‘Aquest és el problema 

de fons’, conclou aquest representant sindical». 

DdG, 19 agost 2015: El comitè laboral de l´Ajuntament de Puigcerdà denuncia sous de 

800 €: «La representant sindical ha explicat que bona part de la plantilla té un sou que 

està molt per sota dels 1.200 euros». 

ACN, 20 abril 2015: La comunitat educativa gironina condemna l'agressió mortal a 

l'IES Joan Fuster: «El representant sindical també ha demanat que fets com el d'avui 

‘mai més tornin a passar’». 
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― representant veïnal: 

LVG, 19 gener 2013, p.3 (Viure): ‘Quanta gent més ha de morir perquè l'arreglin?’:  

«‘Cal estar molt alerta’, adverteix Abel Agustí, un altre representant veïnal». 

DdG, 12 setembre 2015: A punt per a l´ascensor a la Punta del Pi: «El representant 

veïnal ha exposat que la urbanització ‘milloraria la imatge del barri i donaria valor 

afegit als habitatges i a l'activitat econòmica dels comerços’». 

ACN, 9 abril 2014: García-Bragado diu que el judici de l'hotel del Palau ha estat contra 

l'urbanisme de Barcelona dels últims 25 anys: «Segons ell, les discrepàncies entre 

polítics i veïns ‘sorprenentment subratllades pel fiscal’ i les declaracions públiques de 

l'acusació popular, representant d'entitats veïnals, així ho demostrarien». 

  

― reservar un allotjament: 

TERMCAT, «reserva d'allotjament»:  «Gestió amb la qual una persona s'assegura de 

poder disposar d'una habitació en un establiment d'allotjament, i que pot comportar el 

pagament per avançat d'una part de l'import del servei». 

 

― residus perillosos: 

DJ, definició de «gestió de residus»: «L'article 3.n de la Llei 10/1998 defineix 

l'emmagatzematge de residus de la manera següent: ‘el dipòsit temporal de residus, 

abans de ser valoritzats o eliminats, per temps inferior a dos anys, o a sis mesos si es 

tracta de residus perillosos, sens perjudici que reglamentàriament s'estableixin terminis 

inferiors. No s'inclou en aquest concepte el dipòsit temporal de residus en les 

instal·lacions de producció amb les mateixes finalitats i per períodes de temps inferiors 

als assenyalats en el paràgraf anterior’». 

 

― responsabilitats polítiques: 

LVG, 30 agost 2015, p.20: Iceta assenyala Mas pel finançament de CDC: «El candidat 

del PSC va posar ahir el focus sobre el president de la Generalitat, a qui va instar a 

assumir responsabilitats polítiques si es demostra amb sentència judicial que hi va 

haver finançament irregular de Convergència». 

DdG, 4 març 2009: CiU de la Diputació exigeix responsabilitats per l´ús de més imatges 

alienes a la Costa Brava: «El grup de CiU de la Diputació de Girona demana que des de 

la institució hi hagi les explicacions que correspongui i que s´assumeixin 
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responsabilitats polítiques després que s´hagi conegut que s´han utilitzat més imatges 

alienes a la Costa Brava en una altra campanya de promoció del Patronat de Turisme». 

ACN, 29 agost 2015: Iceta retreu a Junqueras no haver demanat a Mas explicacions pels 

escorcolls a CDC en l'acte de Junts pel Sí: «El cap de llista del PSC ha demanat 

respectar la presumpció d'innocència però també ha subratllat que si la justícia 

confirmés que CDC s'ha finançat de forma il·legal ‘algú hauria de prendre 

responsabilitats polítiques’ i ha afegit que ‘aquest algú no es altre que el President 

Mas’» (Miquel Iceta, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat). 

 

― resultat acadèmic: 

LVG, 25 juliol 2011, p.26: Irene Rigau impulsarà un servei de suport als alumnes 

superdotats: «Malgrat que considera que el resultat acadèmic de la sisena hora no en 

justifica la continuïtat, Rigau ha recordat que la mantindran a les escoles públiques que 

ho necessitin, amb la voluntat de dur a terme una ‘discriminació positiva’ en aquest 

àmbit». 

DdG, 30 juny 2012: El Fòrum Impulsa aposta per la cooperació: «En una entrevista que 

publicava ahir mateix Diari de Girona, Anabel Moreno assegurava que per aconseguir 

un resultat acadèmic tan brillant com el seu ‘has d'estudiar molt, preparar el treball de 

recerca... i, vulguis que no, t'has de sacrificar i aparcar coses per més endavant’». 

ACN, 25 octubre 2011: La concentració d'immigrants a les aules no perjudica els 

alumnes autòctons, segons la Fundació Jaume Bofill: «Un estudi de la Fundació Jaume 

Bofill assegura que l'alta concentració d'immigrants als centres no afecta el resultat 

acadèmic dels autòctons, sinó que els principals afectats són els estrangers». 

 

― resultat d'unes eleccions: 

TERMCAT, «resultat electoral». 

 

― retirada de passaport: 

LVG, 7 novembre 2014, p.70: Amat recorre contra les mesures cautelars: «L'empresari 

Josep Amat, d'Akasvayu, ha presentat un recurs contra la retirada del passaport i la 

prohibició de sortir d'Espanya, decretades per la jutgessa d'instrucció 15 de Barcelona fa 

uns dies». 

DdG, 23 octubre 2015: El jutge deixa en llibertat amb càrrecs Osàcar però li reté el 

passaport: «La defensa de l'extresorer de CDC, exercida per l'advocat Xavier Melero, 
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s'ha oposat a la mesura cautelar de retirada del passaport argumentant que al juliol de 

l'any passat un jutge de Barcelona va arxivar una causa contra ell, en no poder acreditar 

que disposés de comptes bancaris a Suïssa i Gibraltar, com sostenia un informe policial 

basat en una denúncia anònima». 

ACN, 8 juny 2015: El jutge denega a la tinenta d'alcalde de Reus la nul·litat de les 

mesures cautelars i li refusa que la seva detenció fos ‘il·legal’:  «En el recurs demanava 

la nul·litat de les tres mesures decretades contra ella - retirada del passaport, prohibició 

d'abandonar l'estat espanyol i compareixença setmanal - amb l'argument que va ser 

detinguda «irregularment« durant més de les 72 hores previstes per la llei». 

 

― retirar de l'ordre del dia: 

LVG, 8 maig 2014, p.5 (Viure): Trias es queda sol amb els horaris: «Una de dos: o 

l'alcalde retira de l'ordre del dia del ple de demà divendres la seva proposta per ampliar 

els horaris comercials, o si sotmet a votació aquesta iniciativa, la perdrà». 

DdG, 7 juliol 2014: Conflicte al consistori de la Bisbal per la paga extra de Nadal: 

«L'alcaldessa, Núria Anglada (CiU), ha manifestat que el pagament es va retirar de 

l'ordre del dia en base a l'informe d'intervenció, que no n'era favorable, i al de la nova 

secretària, el qual ‘es pot interpretar que no és favorable’ (l'informe de l'anterior 

secretari, sí que era favorable)».  

ACN, 31 maig 2012: Geli posposa la creació del Consell Assessor de la Universitat de 

Girona: «La rectora de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli, ha decidit retirar de 

l'ordre del dia la creació del Consell Assessor, un òrgan format per exrectors, 

exalumnes i personalitat destacades de la societat gironina que ha de servir per 

assessorar la universitat en aspectes financers, acadèmics o d'internacionalització». 

 

― risc d'exclusió social: 

LVG, 2 octubre 2015, p.5 (Viure): El Banc d'Aliments busca 25.000 voluntaris: «Es 

considera que, per exemple, una família integrada per dos adults i dos nens està en risc 

d'exclusió social quan els seus ingressos anuals no arriben als 20.521 euros». 

DdG, 30 gener 2015: L´art com a mitjà d´igualació social per a dones en risc d´exclusió 

social. 

ACN, 3 gener 2016: Gols solidaris a favor dels refugiats sirians: «L'objectiu però de la 

jornada ha estat sensibilitzar la població sobre la realitat dels refugiats i recaptar fons -

10 euros el preu de l'entrada- per donar suport a la campanya de l'ONG Cesal, fundada 
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l'any 1988 i dedicada especialment a ajudar col·lectius d'immigrants en risc d'exclusió 

social». 

 

― risc per a la salut: 

LVG, 21 agost 2015, p.19: Naixements a mida i amb control: «Cada vegada més 

hospitals ofereixen la possibilitat de donar a llum seguint els desitjos de l'embarassada, 

si no hi ha risc per a la salut». 

DdG, 8 abril 2009: Un informe alerta de ‘risc per a la salut’ si els estudiants continuen 

ocupant la facultat d´Educació de la UdG. 

ACN, 20 octubre 2015: Veïns de Gavà demanen 3 anys de presó per a 5 exdirectius de 

l'Aeroport de Barcelona pel soroll dels avions: «Agrupats en una acusació particular, 

que porta l'advocat Pablo Berreneche, demanen penes de tres anys de presó contra cinc 

exdirectius d'AENA, Fomento i Aviació Civil, responsables de la construcció de la 

tercera pista, per cometre un delicte mediambiental per contaminació acústica amb risc 

per a la salut de les persones». 

 

― romanent de tresoreria: 

LVG, 17 setembre 2015, p.4: Colau farà més política social amb el superàvit que va 

deixar Trias: «CiU no descarta l'acord, però va advertir que, d'entrada, els 96 milions 

s'hauran de treure del romanent de tresoreria i que, si no es fa bé, es podria posar en 

risc la liquiditat de les arques municipals». 

DdG, 3 març 2011: Banyoles tanca el 2010 amb un romanent de tresoreria negatiu de 

750.000 euros. 

ACN, 22 desembre 2015: El Centre d'Interpretació 115 dies de Corbera d'Ebre es 

transformarà en museu: «Concretament, ha autoritzat al Consorci Memorial dels Espais 

de la Batalla de l'Ebre (Comebe) a destinar 252.598,88 euros del romanent de tresoreria 

amb què va tancar l'exercici 2014 a aquesta finalitat». 

 

― sala de plens: 

LVG, 9 setembre 2015, p.3 (Viure): El carrer que va perdre el nom: «Les regidores de la 

CUP María José Lecha i Maria Rovira es van presentar dilluns passat a l'Ajuntament 

amb l'esmentada placa i la van col·locar al centre de la sala de plens durant la sessió en 

què es debatia l'adhesió de Barcelona a l'Associació de Municipis per la Independència 

(AMI)». 
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DdG, 28 juny 2014: La sala de plens no tindrà cap quadre amb la foto de Felip i Letizia. 

ACN, 24 juliol 2015: Montcada i Reixac retirarà el retrat de Felip VI de la sala de 

plens. 

 

― sala de vistes: 

TERMCAT. 

 

― salut laboral: 

TERMCAT: «Salut dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les 

condicions de l'entorn laboral». 

 

― salvament marítim: 

TERMCAT. 

 

― sector aeri: 

LVG, 3 novembre 2015, p.71: FlyNayox vola cap a Paris: «Després d'estudiar diverses 

opcions al sector aeri, va decidir entrar al sector de la intermediació creant una divisió 

pròpia sota el paraigua familiar i comptant amb l'experiència de RobertoTrujillo, que ja 

treballava des de feia anys al sector». 

DdG, 28 octubre 2013: Madrid i Girona, història d´amor i odi... aeronàutic: «De 2009 a 

2012 ja els feia únicament la companyia irlandesa, ja que Spanair va començar a 

acumular retards i anul·lacions fins que, excusanrt-se en la crisi del sector aeri, va tocar 

el dos definitivament. I des de 2012, tampoc vola Ryanair». 

ACN, 5 desembre 2014: Barcelona acollirà el 2017 el World Routes, el principal 

congrés del sector aeri a nivell internacional. 

 

― sector crític: 

LVG, 17 novembre 2015, p.22: CDC perd la paciència i replica la CUP amb quatre 

condicions: «El solc del sector crític amb les concesions als cupaires, diuen, ‘és llarg’ i 

anirà creixent». 

DdG, 3 gener 2015: El sector crític de Podem encapçala la direcció a Girona. 

ACN, 12 juliol 2015: Els crítics d'UDC funden el partit Demòcrates de Catalunya per 

estar ‘al costat de Mas’ i lluitar per la independència: «El sector crític d'UDC que 
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s'havia agrupat en la Plataforma Hereus UDC 1931 ha presentat aquest diumenge el nou 

partit Demòcrates de Catalunya».  

 

― sector del comerç: 

LVG, 17 octubre 2015, p.2 (Viure): Pla per donar llicència de venda a ambulants 

il·legals: «La reacció del sector del comerç va tenir lloc ahir de manera instantània». 

DdG, 29 desembre 2013: Els hostalers volen més implicació del sector del comerç a 

Girona 10. 

ACN, 9 setembre 2015: La URV elabora un Pla Estratègic de Comerç i Turisme perquè 

Reus es consolidi com a ciutat comercial líder a Catalunya: «Tot plegat, es vol dur a 

terme a curt i mig termini, entre el 2015 i el 2017, i d'una forma molt participativa, de 

manera que tots els agents implicats del sector del comerç, el turisme, la restauració o la 

cultura, entre altres, hi puguin dir la seva». 

 

― sector educatiu: 

LVG, 12 novembre 2015, p.37: Els rectors recobren els campus d'excel·lència abans del 

20¬D: «Així mateix, es va ratificar la decisió d'implementar la taxa de reposició al cent 

per cent per als professors universitaris, aprovada a la llei de Pressupostos Generals de 

l'Estat 2016, cosa que constituïa una reivindicació del sector educatiu». 

DdG, 1 juny 2015: Més de 70 professors comparteixen bones pràctiques per educar el 

talent: «La trobada, que tindrà lloc a la Universitat de Vic, està oberta a tot el públic 

docent i al sector educatiu en el seu conjunt i esdevé un punt de referència per a la 

comunicació i intercanvi de l'aprenentatge sobre educació emprenedora». 

ACN, 6 març 2014: Junqueras adverteix que 'BCN World' és ‘temptador’ però que 

generaria llocs de treball poc qualificats: «Junqueras ho ha contraposat al fet que fins 

ara el sector educatiu hagi brindat gent ‘molt preparada i qualificada’ i que s'hagin 

generat llocs de treball de ‘molt baixa qualificació’, contribuint a la fuga de talents». 

 

― sector hoteler: 

LVG, 20 novembre 2015, p.59: Derby Hotels se suma a les empreses que traslladen la 

seu social a Madrid: «És, amés a més, el representant d'un sector, l'hoteler i el turístic, 

que millor ha evolucionat a Catalunya durant aquests anys de crisi». 

DdG, 4 agost 2015: Ocupació de fins al 95% al sector hoteler del litoral gironí a l´agost. 
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ACN, 28 juny 2015: Càmpings, cases rurals i apartaments turístics de les comarques 

gironines preveuen fregar la plena ocupació a l'agost: «A l'espera de conèixer les 

previsions del sector hoteler, dades que la Federació d'Hostaleria no ha pogut avançar, 

càmpings, apartaments turístics i cases rurals fregaran la plena ocupació les tres 

primeres setmanes d'agost». 

 

― sector nàutic: 

LVG, 19 gener 2015, p.4 (Viure): L'Imax? o centre cultural o demolició total: «Ningú 

no vol un centre comercial més en aquest emplaçament, tot i que el lector Chabe Black 

suggereix que l'Imax es converteixi en un centre de ‘promoció per a petites i mitjanes 

empreses’, i tampoc ningú no sembla entusiasmat amb la proposta de vincular l'edifici 

al sector nàutic». 

DdG, 7 abril 2015: Roses calcula que el sector nàutic reportarà 1,7 MEUR. 

ACN, 2 novembre 2014: Més de 300 persones reclamen la retirada del pla d'usos marins 

del Parc Natural del Cap de Creus: «Més de 300 persones -veïns de Cadaqués, de les 

comarques catalanes, empresaris del sector nàutic i del món turístic- s'han manifestat 

aquest dissabte a la platja gran de Cadaqués per reclamar la retirada del pla rector d'ús i 

gestió (PRUG) del Parc Natural del Cap de Creus». 

 

― seguiment d'una vaga: 

LVG, 16 setembre 2014: Vaga el primer dia de classe a les Balears: «Des d'aquest 

departament xifren el seguiment de la vaga en un 11,6 per cent, i entenen que el 88,4 

per cent restant avala la política del Govern de Bauzá perquè no han secundat la 

convocatòria». 

DdG, 4 setembre 2013: Girona és la demarcació amb menys seguiment de la vaga de 

funcionaris de justícia. 

ACN, 24 març 2015: Uns 300 estudiants recorren el centre de Barcelona per reclamar la 

retirada del decret 3+2: «La pluja ha aigualit la jornada i tant el seguiment de la vaga 

com la participació a la marxa han esta escassos». 

 

― sentència d'un cas: 

LVG, 3 febrer 2015, p.1 (Viure): Els jutges també emeten la sentència del cas del 

Pèndol. 

DdG, 19 novembre 2013: Manifestació per la sentència del cas de Marta del Castillo. 
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ACN, 30 març 2015: Sabadell Lliure de Corrupció es mostra satisfeta amb la sentència i 

creu que les penes són «contundents i dures»: «Sabadell Lliure de Corrupció s'ha 

mostrat satisfeta amb la primera sentència del 'cas Mercuri' que condemna a un any i 

quatre mesos de presó a l'exsecretari d'organització del PSC Daniel Fernández, 

l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, el seu germà Francisco Bustos i set d'anys 

inhabilitació a l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez». 

 

― servei bàsic: 

TERMCAT, «servei bàsic d'atenció social»:  «Conjunt organitzat i coordinat d'accions 

professionals que tenen l'objectiu de promoure els mecanismes de prevenció i 

intervenció en persones, famílies o grups socials, especialment si es troben en situació 

de risc social o d'exclusió social». 

 

― serveis jurídics: 

LVG, 28 novembre 2015, p.14: El Parlament al·lega al TC que la declaració de ruptura 

no és vinculant: «Els serveis jurídics argumenten que és ‘només una declaració 

d'intencions« de «naturalesa política’». 

DdG, 30 març 2015: Roses descarta aturar la venda al polígon, assessorada pels serveis 

jurídics: «Els serveis jurídics de la Generalitat descarten que sigui necessari aturar la 

comercialització de les parcel·les del polígon industrial de Roses com demanava Iaeden 

fa unes setmanes advertint que una sentència considera il·legal el polígon i anunciant 

que demanaran al tribunal que faci restaurar la zona. Incasòl continua amb la 

tramitació». 

ACN, 23 desembre 2015: La Diputació de Lleida encarregarà un informe jurídic per 

poder abonar els impostos a l'Agència Tributària Catalana: «En acabar la sessió, Reñé 

s'ha compromès a encarregar un informe als serveis jurídics per tal que dictaminin la 

legalitat de la mesura i, en funció de la resposta, ‘exerciré la meva responsabilitat’ 

sempre ‘dins el més estricte marc legal’, ha afirmat». 

 

― serveis mínims: 

TERMCAT: «Conjunt de serveis que en cas de vaga l'autoritat laboral competent 

estableix que cal prestar igualment perquè són considerats com a essencials». 

 

― sessió de control: 
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Col·locació trobada al número 27 de la Revista Activitat Parlamentària, Especial 

glossari de l'activitat parlamentària del Govern, de l'any 2014: «sessió de control»:  «En 

cada sessió plenària ordinària es reserva una hora per substanciar preguntes adreçades al 

president o presidenta de la Generalitat i al Govern». 

 

― seu central: 

LVG, 15 gener 2016, p.57: La justícia registra Renault però no troba proves de motors 

trucats: «El desencadenant de la tempesta va ser un innocent pasquí del sindicat CGT 

sobre contractes laborals en el qual es feia una referència als registres efectuats dijous 

de la setmana passada per la direcció general de la Competència, Consum i Repressió 

del Frau del Ministeri d'Economia en tres seus de la companyia: la seva seu central de 

Boulogne-Billancourt, el centre tècnic de Lardy i el Technocentre de Guyancourt, 

principal centre d'investigació de l'empresa, totes elles a la perifèria parisenca». 

DdG, 24 desembre 2009: La multinacional Soler & Palau trasllada la seva seu central 

de Ripoll a Barcelona. 

ACN, 18 febrer 2016: La Comissió de la Dignitat demana a 'la Caixa' que restitueixi les 

inscripcions en català i els escuts de l'antiga seu central. 

 

― seu parlamentària: 

DJ, definició de «comissió parlamentària»: «El tret essencial d'aquesta intervenció és 

l'elaboració d'un dictamen, que és conseqüència de la integració en un sol text del 

projecte normatiu i de les esmenes i les millores tècniques formulades en seu 

parlamentària, i que és elevat al plenari perquè se'n faci la votació definitiva».  

 

― sinistralitat laboral: 

TERMCAT. 

 

― situar-se al capdavant de: 

LVG, 27 juny 2015, p. 74:  Els inversors valoren Airbnb en 24.000 milions: «Aquest 

procés de finançament es produeix en un moment en què les societats d'internet se 

situen al capdavant tant dels mercats públics com dels privats a la Xina i als Estats 

Units». 

DdG, 10 gener 2016: CDC debat el nom del substitut de Puigdemont com a alcalde: «El 

regidor gironí considera que Carles Puigdemont és ‘la millor persona’ que podia situar-
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se al capdavant del Govern en un moment com l'actual i ha destacat la seva ‘força i 

empenta’». 

ACN, 19 juny 2012: El PSC d'Amposta reclama a l'alcalde que deixi la presidència del 

Consorci de Salut i Social de Catalunya: «Considera que ‘en un moment de dificultat 

com l'actual’, l'alcalde ha de situar-se al capdavant del govern municipal ‘al cent per 

sent’ sense ‘evadir-se mitja setmana a Barcelona quan la crisi està afectant a tantes 

famílies de la nostra ciutat’»  

 

― soci d'un despatx: 

LVG, 24 juny 2015, p.54: Grup Gispert llança la xarxa a Madrid: «‘Vam estar a punt 

d'obrir a Madrid fa dos anys, però al final no es va fer’, comenta Bosco de Gispert, soci 

del despatx, que agrega: ‘El normal seria trobar un soci i integrar-nos’». 

DdG, 14 juny 2013: Denuncien obres sense permís de la Cambra a la concessió de 

Ports: «El lletrat de Carré, Josep López del Lerma, advocat i soci del despatx Roca 

Junyent, ha entrat l'escrit al consistori en què demana que es desmuntin dues 

passarel·les que no estan previstes en el Pla Especial del Port de Sant Feliu vigent, a 

més d'una porta d'accés en una d'aquestes passarel·les». 

ACN, 25 gener 2013: Un magistrat de l'Audiència s'absté de jutjar el cas de l'hotel del 

Palau perquè té relació econòmica indirecta amb un acusat: «Assalit ha al·legat ser 

client del despatx d'advocats d'on és soci un cosí germà d'un dels acusats a la causa».  

 

― sortir en llibertat: 

LVG, 10 gener 2015, p.30: Repatriada 15 dies després: «Els dos conductors van ser 

detinguts després de l'accident però al cap de pocs dies van sortir en llibertat sota 

fiança». 

DdG, 10 desembre 2014: El líder de la banda d´assaltants desarticulada al Baix 

Empordà podria sortir en llibertat. 

ACN, 27 juliol 2015: Surt en llibertat l'amo del macroprostíbul de la Jonquera, detingut 

en l'operació Pompeia contra el frau fiscal. 

 

― sostenibilitat energètica: 

LVG, 29 gener 2013, p.48: José Manuel Soria veu senyals positius que auguren una 

ràpida recuperació econòmica: «La reducció del dèficit públic, l'obertura dels mercats a 

Espanya i l'aposta d'algunes multinacionals són indicadors positius, va apuntar Soria 
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durant la inauguració a Barcelona del Simposi de Sostenibilitat Energètica de la 

fundació Funseam». 

DdG, 25 juliol 2013: Endesa augmenta les activitats de la sostenibilitat energètica a les 

escoles. 

ACN, 2 juliol 2014: Aigües de Lleida aconsegueix l'acreditació mediambiental de 

reducció de CO2 i sostenibilitat energètica en el cicle integral de l'aigua. 

 

― sou públic: 

LVG, 4 setembre 2014, p.19: Bustos defensa davant el jutge els pagaments extra als 

alcaldes: «A més, va apuntar que ‘no és correcte afirmar que es cobrava per assistència 

a òrgans de govern’, ni tampoc que els alcaldes cobressin dos sous públics, perquè les 

entitats municipalistes són ‘privades i de lliure associació’». 

DdG, 5 desembre 2015: Manté va cobrar durant quatre anys d´un hospital públic sense 

treballar-hi: «El propi Manté (i la resta de responsables de la sanitat pública catalana) va 

ocultar aquest sou públic a la comissió d'investigació de les irregularitats a la sanitat 

pública, celebrada pel Parlament el 2013». 

ACN, 10 setembre 2014: L'alcaldessa de Matadepera admet que els pagaments de la 

FMC procedien de fons públics: «Tot i així, ella va cobrar poc més de 2.000 euros entre 

2011 i 2012 per ser membre de la comissió executiva, cosa que suposaria percebre dos 

sous públics, extrem prohibit per la llei». 

 

― sotmetre a votació: 

LVG, 4 juny 2015: Mas avala elfull de ruta d'Unió i el veu compatible amb el de CDC i 

ERC: «‘És una pregunta trampa, perquè sotmetre a votació de la militància el que ja 

tenim per estatuts, la plena sobirania és anar dues pantalles enrere isituar¬nos en el 

procés previ al dret a decidir’» (Antoni Castellà, secretari d'Universitats). 

DdG, 26 febrer 2016: Girona, Salt i Sarrià treballen per tenir parades conjuntes de taxi: 

«El reglament, tanmateix, se sotmetrà a votació dels 84 taxistes amb llicència de la 

ciutat, per tal que li donin el vistiplau abans de portar-lo al ple». 

ACN, 18 novembre 2014: Vilassar de Dalt convocarà una consulta per decidir si 

mantenen els forns crematoris en el projecte del futur cementiri: «L'Ajuntament de 

Vilassar de Dalt (Maresme) té previst convocar el primer trimestre de 2015 una consulta 

ciutadana per sotmetre a votació popular un projecte que ja ha estat aprovat i adjudicat 
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per una amplíssima majoria del ple, però que darrerament ha despertat el rebuig 

d'alguns veïns». 

 

― subministrament elèctric: 

TERMCAT, «línia de subministrament elèctric». 

 

― sumari d'un cas: 

LVG, 17 juny 2015, p.16: La infanta Cristina i Urdangarin venen la casa de Pedralbes: 

«En el sumari del cas Nóos apareixen factures de l'empresa familiar Aizoon en què 

consten despeses de mobles i béns destinats a l'habitatge». 

DdG, 2 agost 2012: El sumari del cas de les ITV revela que CiU volia privatitzar el 

Canal 33. 

ACN, 3 desembre 2015: La Guàrdia Civil apunta que l'exdirector del CatSalut Carles 

Manté va aprofitar-se il·legalment del càrrec: «Els atestats formen part del sumari del 

cas Innova, que el jutge de Reus que l'investiga ha aixecat parcialment aquest dijous. El 

jutge insta la fiscalia a posicionar-se sobre si aquestes relacions professionals podrien 

ser delictives». 

 

― suport majoritari: 

LVG, 11 setembre 2015, p.76: Els ramaders gallecs exigeixen un preu mínim per a la 

llet: «Mentre la ministra d'Agricultura, García Tejerina, assegurava que el principi 

d'acord té un suport majoritari, els ramaders van acordar ahir a Lugo continuar amb la 

tractorada que mantenen des de fa vuit dies, al marge dels sindicats, contra els quals es 

van rebel·lar dient que no els representen». 

DdG, 28 maig 2015: El Parlament votarà el 4 de juny la independència de Medinyà: 

«En concret, el proper 4 de juny la independència de Medinyà serà realitat, sempre que 

compti amb el suport majoritari dels partits de la cambra catalana». 

ACM, 6 maig 2015: Els treballadors subontractats de Movistar arriben a un acord amb 

les empreses i desconvoquen la vaga: «Els tècnics que donen aquest servei han donat 

suport majoritari al principi d'acord, amb una validació a nivell estatal per sobre de 

90%, mentre que a Catalunya aquest suport s'ha situat al 59%, en les diferents 

assemblees realitzades dimarts als centres de treball». 

 

― suspendre cautelarment: 
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vid. «suspensió cautelar». 

 

― suspendre de manera cautelar: 

vid. «suspensió cautelar». 

 

― suspensió cautelar: 

LVG, 13 novembre 2015, p.16: C's i PSC conviden Mas a «rectificar« el rumb i 

respectar el Constitucional: «Arrimadas va demanar al líder nacionalista que sigui 

conscient que si no compleix amb la legalitat i accepta la suspensió cautelar de la 

resolució separatista posarà en perill l'autogovern de Catalunya, a més de situar en una 

tessitura molt delicada els funcionaris catalans». 

DdG, 16 agost 2011: El TSJC desestima un recurs d´Hostalric i manté la suspensió 

d´obres a les muralles: «Cal recordar que el jutjat contenciós de Girona va dictar un aute 

el gener de 2010 en el qual acordava la suspensió cautelar de dos acords de ple de 

l'Ajuntament d'Hostalric de 2008 i 2009». 

ACN, 23 desembre 2015: L'Audiència Nacional arxiva també la denúncia de la Fiscalia 

contra l'Ajuntament de Premià de Dalt per sedició: «En la seva interlocutòria, de cinc 

pàgines, la magistrada recorda que la moció es va aprovar després de la suspensió 

cautelar de la resolució independentista per part del Tribunal Constitucional (TC), però 

abans que aquest dictés sentència sobre el fons de la qüestió i declarés inconstitucional i 

nul·la la resolució, que va ser el 2 de desembre». 

 

― tancar un cas:  

LVG, 28 març 2014, p.17: El CGPJ nomena el nou jutge d'instrucció del cas Palau: 

«García de Eulate serà el cinquè jutge –tres titulars i dos substituts– que assumeix 

aquest òrgan judicial des de l'any 2009, quan va arrencar la instrucció de la causa sobre 

l'espoli del Palau. García de Eulate, que procedeix del jutjat penal número 22 de 

Barcelona, hauria de tancar el cas, que està pendent només d'alguns detalls». 

DdG: 25 agost 2012:  Denuncien el Registre Civil de Figueres pel cas dels nens robats: 

«La denúncia d'en Ricardo sobre el cas de la seva germana nascuda l'any 1963 a 

Figueres va quedar arxivada, Després de ser investigat, Fiscalia de Girona va determinar 

que la signatura del metge que va atendre la seva mare era possiblement falsificada però 

va decidir tancar el cas considerant que no hi havia prou proves que demostressin 

l'acusació». 
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ACN, 5 gener 2014: L'oposició vol que l'Ajuntament de Tortosa exigeixi 

compensacions a l'empresa que havia de construir les piscines: «En contra del parer de 

l'alcalde, que vol tancar el cas de les piscines de mutu acord amb l'empresa renunciant 

totes dues parts a efectuar reclamacions judicials, exigeixen al govern municipal que 

penalitzi econòmicament l'empresa per haver incomplit els seus compromisos en la 

construcció, pendents des de l'adjudicació fa tres anys». 

 

― targeta sanitària: 

TERMCAT: «Targeta intel·ligent que conté informació identificadora del titular, 

generalment les seves dades personals i l'historial clínic». 

 

― tarifa elèctrica: 

LVG, 15 març 2014, p.28 : Moltes normes i poc control: «En aquest punt, alerten que la 

nova normativa sobre la tarifa elèctrica, que entrarà en vigor en els propers mesos, ha 

sumit en una tremenda confusió els usuaris, que no tenen criteris per optar per una de 

les dues opcions previstes: o la PVPC (preu voluntari per al petit consumidor amb una 

assegurança que encareix la factura) o mercat lliure, que està subjecte a canvis de tarifa 

durant cada dia». 

DdG, 2 abril 2014: Un rebut gens corrent: «El nou sistema substitueix la tarifa elèctrica 

d'últim recurs (TUR), i ara es denomina preu voluntari per al petit consumidor (PVPC). 

Afecta tots els usuaris que tingui contractada una potència inferior a 10 quilowatts i que 

segueixen amb la tarifa regulada». 

ACN, 4 juliol 2014: Competència posa en marxa un simulador de la factura per la nova 

tarifa elèctrica. 

 

― tarifa plana: 

TERMCAT: «Tarifa que ofereix accés a un servei durant un temps il·limitat, segons 

unes condicions i un preu establerts». 

 

― taxa aèria: 

TERMCAT, «taxa d'aeroport»: «Taxa que en alguns països han de pagar els viatgers 

estrangers que utilitzen el servei de vols internacionals, en entrar al país o sortir-ne». 

 

― telefonia mòbil/ telèfon mòbil: 
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TERMCAT: «Telefonia en què el senyal es transmet per mitjà d'una xarxa mòbil de 

telecomunicacions que transmet senyals d'àudio i dades per mitjà del telèfon». 

 

― temporada alta: 

TERMCAT: «Període de l'any en què l'activitat turística és més important i, 

generalment, els preus dels allotjaments són més alts». 

 

― títol superior: 

TERMCAT, «títol de grau superior». 

 

― titular d'un jutjat: 

LVG, 29 novembre 2015, p.29: La Guàrdia Civil impedeix l'entrada d'una catalana a les 

files de l'EI: «La investigació, coordinada pel titular del jutjat central número sis de 

l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, i la Fiscalia, continua oberta i ahir mateix a la tarda 

es van identificar quatre persones més que en les pròximes hores seran citades per 

interrogar-les i determinar¬-ne la implicació en la xarxa de reclutament i adoctrinament 

desarticulada». 

DdG, 30 gener 2015: L´alcalde de Sant Feliu de Pallerols assegura al jutjat que està 

‘net’: «L'alcalde ha estat una hora declarant davant la titular del Jutjat d'instrucció 

número 1 i, a la sortida, ha assegurat als mitjans que s'ha pogut ‘explicar bé’, respondre 

a totes les acusacions i deixar clar que no ha fet ‘res mal fet’».  

ACN, 16 desembre 2015: Investiguen prop de mig centenar de metges que haurien 

cobrat comissions per utilitzar pròtesis de Traiber: «El titular del Jutjat d'instrucció 

número 3 de Reus ha ampliat el nombre d'investigats en una de les peces separades del 

cas Innova, referent a les pròtesis defectuoses de l'empresa Traiber». 

 

― tot inclòs: 

TERMCAT: «Que comprèn, per un preu global, tots els serveis que ofereix un 

establiment o una empresa turística».  

 

― tràfic d'influències: 

TERMCAT: «Delicte que consisteix a influir damunt de l'autoritat o d'un funcionari 

públic fent-se valer de facultats derivades de la seva relació personal o jeràrquica per 

obtenir un benefici econòmic». 
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― tràmit parlamentari: 

Sinònim de «tramitació parlamentària». 

 

― tramitació administrativa: 

LVG, 20 octubre 2015, p.6 (Viure): L'informe del Castor no va valorar el risc sísmic: 

«El màxim responsable del controvertit informe, clau en la tramitació administrativa 

del magatzem submarí, va assegurar que ningú no els va requerir una valoració de la 

sismicitatdinduïda». 

DdG, 19 octubre 2015: Santa Cristina refarà el mur de Romanyà per prop de 40.000 €: 

«La paret es va ensorrar el 16 de setembre de l'any passat com a conseqüència de la 

filtració de les aigües pluvials pel talús i l'actuació per reconstruir-lo serà a mitjans de 

novembre, preveu l'alcalde, Xavier Sala (ERC), atenent els terminis de tramitació 

administrativa». 

ACN, 22 abril 2015: Més d'un 26% de les queixes admeses pel síndic de greuges de 

Lleida durant el 2014 fan referència a temes de trànsit: «En concret, un 6,42% van ser 

de ciutadans disconformes amb el tracte rebut per la Guàrdia Urbana, i les 19,78% 

restants per la tramitació administrativa de les sancions». 

 

― tramitació d'una llei: 

vid. «tramitar una llei» 

 

― tramitació parlamentària: 

DJ, definició de «comissió parlamentària»:  «L'aparició dels standing committees, el 

1832, deriva de l'actuació obstruccionista dels diputats irlandesos en el Commitee of the 

Whole House, que impedia la satisfactòria tramitació parlamentària». 

 

― tramitar una llei: 

LVG, 16 maig 2015, p.1: El Govern regularà els nous negocis col·laboratius com Uber i 

Airbnb: «La normativa seria la primera al sector i es podria aprovar en aquesta 

legislatura en forma de decret en lloc de tramitar una llei». 

DdG, 31 juliol 2015: Quatre anys sense El Bulli: «Per arribar a completar-lo amb una 

instal·lació de més de quatre mil s'ha d'acabar de tramitar una llei a mida, un pas que 

s'ha ajornat a l'espera de trobar el màxim consens». 
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ACN, 30 abril 2015: El Parlament rebutja una llei per establir temps màxims garantits 

d'espera en l'àmbit de la salut: «El Parlament ha rebutjat amb els vots de CiU, ERC, 

ICV-EUiA, la CUP i Marina Geli tramitar una llei del PPC que establia temps màxims 

d'espera garantits en l'àmbit de la salut». 

 

― tramitar per la via d'urgència: 

LVG, 17 juny 2015, p.1, Viure: Crònica d'un naufragi: «A més de ser el trampolí des 

d'on va fer el salt a la política l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aquestes entitats 

també han impulsat campanyes com ara Stop Desnonaments i han fet recollides 

massives de firmes per promoure iniciatives de legislació popular; l'última, contra els 

desallotjaments i els talls de subministraments bàsics, va començar a tramitar-se per la 

via d'urgència aquest dimarts al Parlament». 

DdG, 29 gener 2015: La mesa del Parlament tira endavant la llei per crear el municipi 

de Medinyà: «El diputat d'ICV per Girona, Marc Vidal, va explicar que la seva 

formació intentarà que aquesta proposició de llei ‘es pugui tramitar per la via 

d'urgència» (Marc Vidal, diputat ICV). 

ACN, 24 febrer 2010: El Penedès urgeix el Parlament a fer els tràmits necessaris per 

tenir vegueria pròpia: «Els representants de la PVP s'han reunit amb els representants 

dels grups parlamentaris per instar-los a tramitar per via d'urgència la llei de l'Àmbit 

Funcional que permetria al Penedès convertir-se en àmbit, pas previ perquè pugui ser 

vegueria». 

 

― treballador fix discontinu: 

TERMCAT. 

 

― treballador públic: 

TERMCAT: «Persona que exerceix funcions retribuïdes en una administració pública al 

servei dels interessos generals». 

 

― treballar a temps parcial: 

TERMCAT, «treballador a temps parcial»: «Treball la durada del qual correspon a un 

nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any inferior al 77% de la jornada 

completa establerta en el conveni col·lectiu que s'aplica en una empresa, o de la jornada 

ordinària màxima legal». 
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― tren d'alta velocitat: 

LVG, 10 maig 2015, p.4 (Viure): Girona, capital de primavera: «La majoria dels 

visitants són catalans (majoritàriament de Barcelona i la seva àrea d'influència), encara 

que el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, destaca també 

l'afluència del turista del sud de França i de Madrid, que ‘creix any rere any’, increment 

que atribueix al tren d'alta velocitat». 

DdG, 8 gener 2013: Arriba a l´estació de Girona el primer tren d´alta velocitat 

procedent de Figueres. 

ACN, 18 desembre 2015: Roben 90 metres de coure a la línia de tren d'alta velocitat al 

seu pas per Montcada i Reixac. 

 

― tribunal del jurat: 

DJ, concurrència: «Institució per a la participació dels ciutadans en l'Administració de 

justícia que és competent per al coneixement i la decisió de les causes per certs delictes 

tipificats en el Codi penal». 

 

― turisme comercial: 

LVG: sense resulats. 

DdG, 24 agost 2010: La cultura megalítica serà clau per al futur turisme a l´Alt 

Empordà: «A més, el conseller ha avançat que aquests recursos han de servir per atraure 

turistes extracomunitaris interessats en la cultura i el turisme comercial». 

ACN,8 gener 2016: CiU lamenta que Colau renunciï a promocionar Barcelona com a 

destinació mèdica: «La portaveu també s'ha preguntat si quan es promou el turisme 

comercial o de gastronomia no ees promociona també el sector privat»  

 

― turisme cultural: 

TERMCAT: «Turisme que té per finalitat descobrir el patrimoni cultural d'un lloc 

geogràfic determinat i, per extensió, de la manera de viure dels seus habitants». 

 

― turisme d'hivern: 

LVG, 17 febrer 2014, p.27: Desànim a la Ribagorça: «José María Agullana, alcalde de 

Montanui, va mostrar la seva «tristesa« en conèixer la decisió, que paralitza un ambiciós 
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projecte, «que anava a transformar l'economia forestal, ramadera i de petit turisme de la 

zona en un gran centre de turisme d'hivern». 

DdG, 27 març  2008 : Experts de tot el món valoren com influirà el canvi climàtic en el 

turisme d´hivern. 

ACN, 25 febrer 2011: Andorra participa un any més a la fira de turisme BTL 2011 de 

Lisboa: «Amb la participació a la fira, es seguirà potenciant el turisme d'hivern pels 

visitants portuguesos i s'intentarà aconseguir més turisme durant les altres èpoques de 

l'any». 

 

― turisme de congressos i exposicions: 

TERMCAT, «turisme de congressos»: «Turisme que practiquen les persones que 

viatgen amb l'objectiu d'assistir a congressos, conferències, etc.». 

TERMCAT, «turisme de fires i congressos»:  «Turisme que practiquen les persones que 

viatgen amb l'objectiu d'assistir a una fira o un congrés». 

 

― turisme de natura: 

LVG, 19 octubre 2015, p. 4 (Viure): El filó de la natura: «La taula de l'ecoturisme, 

formada per una trentena d'agents públics i privats experts en la matèria, ja treballa en 

aquesta línia, i més endavant es preveu implantar l'Observatori del Turisme de Natura 

per obtenir un informe anual de l'estat del sector». 

DdG, 24 març 2012: Una guia promou el turisme de natura amb cinc rutes en bici. 

ACN, 14 desembre 2014: Josep Guardiola, nou ambaixador de les comarques gironines 

a Alemanya: «El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha organitzat per al 9 de 

febrer una acció a Munic per donar a conèixer la destinació i l'oferta específica de 

turisme de natura i de negocis». 

 

― turisme de negocis: 

TERMCAT: «Turisme que practiquen les persones que viatgen amb finalitats 

professionals i no d'oci». 

 

― turisme de sol i platja: 

LVG, 25 agost 2014, p.14: ‘Són temps de reformes radicals’:  «No volem un turisme de 

sol i platja, ja que els seus beneficis es queden en poques mans i genera a més 

precarietat laboral» (Jaume Collboni, candidat PSC a la batlia de Barcelona). 
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DdG, 13 setembre 2015: Marc Vidal vol ‘fer un tomb’ al turisme de sol i platja. 

ACN, 27 juliol 2014: Les cases rurals de la Catalunya Central registren una ocupació 

del 50% aquest mes de juliol: «La Catalunya Central no pot competir amb el turisme de 

sol i platja, però sí que és un lloc estratègic des d'on es poden compaginar les 

excursions a la muntanya amb els banys a la riera o les escapades a les grans capitals». 

 

― turisme internacional: 

TERMCAT: «Turisme que comprèn el turisme receptor i el turisme emissor». 

 

― turisme nacional: 

TERMCAT: «Turisme que comprèn el turisme intern i el turisme emissor». 

 

― turisme sènior: 

TERMCAT: «Turisme que practiquen, generalment fora de temporada, les persones de 

més de 50 anys que disposen de temps i recursos econòmics». 

 

― turista de congressos: 

TERMCAT, «turisme de congressos»: «Turisme que practiquen les persones que 

viatgen amb l'objectiu d'assistir a congressos, conferències, etc.». 

 

― turista de negocis: 

TERMCAT, «turisme de negocis»: «Turisme que practiquen les persones que viatgen 

amb finalitats professionals i no d'oci». 

 

― turista de sol i platja: 

vid. «turisme de sol i platja». 

 

― turista sènior: 

TERMCAT, «turisme sènior»: «Turisme que practiquen, generalment fora de 

temporada, les persones de més de 50 anys que disposen de temps i recursos 

econòmics».  

 

― urbanisme a la carta: 

LVG: sense registres. 
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El Periódico, 10 novembre 2014, p. 36:  Urbanisme a la carta. 

DdG, 3 febrer 2016: Torroella planteja un procés participatiu per a la venda dels 

terrenys del Mas Déu: Jordi Colomí (UPM) rebutja el que entén que és ‘urbanisme a la 

carta’ per permetre l'obertura del Mercadona». (Jordi Colomí, UPM, ajuntament de 

Torroella de Montgrí). 

ACN, 17 setembre 2010: La premsa destaca la polèmica de l'expulsió de gitanos de 

França: «'El Punt' posa a la primera pàgina ‘La justícia acusa l'Ajuntament de fer 

urbanisme a la carta’» 

 

― ús comercial: 

TERMCAT: «Ús que comprèn les activitats que es duen a terme en locals oberts al 

públic destinats al comerç, a l'engròs i al detall, en magatzems exclusivament 

comercials i en locals destinats a la prestació de serveis privats al públic, com ara 

perruqueries, bugaderies, etc.».  

 

― ús cultural: 

LVG, 2 octubre 2015, p.5 (Viure): Rambla en espera: «Només si ens remuntem a la 

transició, als anys setanta, es van fer actuacions més o menys contundents i efectives, 

des d'eixamplament de voreres, reducció del trànsit, rehabilitacions d'edificis, 

incorporació d'usos culturals». 

DdG, 5 gener 2016: El rector del Bon Pastor critica que només s´actua al barri en 

matèria de seguretat: «A la parròquia s'estan ultimant els tràmits per reobrir el teatre 

perquè les associacions dels barris en facin un ús cultural». 

ACN, 11 març 2015: L'Ajuntament de Deltebre compra el ‘Transbordador La Cava’ per 

a usos turístics i culturals. 

 

― ús residencial: 

TERMCAT: «Ús destinat a l'allotjament individual o d'unitats de convivència, en 

habitatges unifamiliars o plurifamiliars, i a l'allotjament comunitari, que duen a terme 

residències, asils, llars d'avis, de matrimonis o de joventut, i a l'allotjament temporal per 

a transeünts, que duen a terme hotels, hotel-apartaments, motels i, en general, els 

establiments del ram de l'hoteleria». 

 

― ús turístic: 
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LVG, 6 novembre 2015, p.5 (Viure): El sector d'habitatges d'ús turístic preveu la 

legalització total en dos anys. 

DdG, 6 febrer 2014: Lloret de Mar regula els habitatges d´ús turístic i endureix les 

sancions. 

ACN, 28 novembre 2015: Airbnb confia que el Govern regularà en els propers mesos 

l'activitat de lloguer d'habitacions entre particulars: «La companyia al·lega que no pot 

donar dades sobre quants pisos es lloguen tot i no constar al registre d'habitatges d'ús 

turístic perquè les dades estan a Irlanda». 

 

― ús urbanístic: 

TERMCAT, «ús urbanístic del sòl»: «Destinació que es dóna al sòl i als edificis que 

contingui». 

 

― vaga indefinida: 

LVG, 9 novembre 2015, p.71: Valeo reprèn avui l'activitat després de 100 dies de vaga 

indefinida. 

DdG, 20 octubre 2014: Vaga indefinida a AJ Ruz, que gestiona les escombraries d´uns 

30 municipis gironins. 

ACN, 30 desembre 2015: La plantilla de Seat Components iniciarà una vaga indefinida 

el 7 de gener contra els trasllats forçosos 

 

― vehicle de segona mà: 

TERMCAT, sinònim de «cotxe de segona mà». 

 

― vehicle particular: 

TERMCAT, sinònim de «cotxe particular». 

 

― vehicle usat: 

TERMCAT, sinònim de «cotxe de segona mà». 

LVG, 17 abril 2014: El preu mitjà del vehicle usat creix el 3,1% en un any, fins a 

12.632 euros. 

DdG, 19 novembre 2013: Quant costa realment un vehicle usat? 
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ACN, 19 gener 2015: Entren de nit i s'emporten dos cotxes d'alta gamma d'una casa de 

Sils mentre els propietaris dormien: «Els lladres s'han emportat els dos cotxes més cars i 

han deixant al garatge un tercer vehicle, més vell i usat». 

 

― veure un judici: 19 

LVG, 8 febrer 2012: Un germà de Messi, davant el jutge: «La setmana passada es va 

veure el judici de faltes al jutjat d'instrucció número 3 de Gavà». 

DdG: sense registres. 

ACN: sense registres. 

 

― veure un recurs: 

LVG, 5 maig 2015: Quan s'obri la porta: «Henning va presentar una demanda a un 

tribunal de primera instància austríac que li va donar la raó, però l'aerolínia va recórrer, 

i el tribunal que va veure el recurs va decidir remetre al TJUE una qüestió prejudicial 

perquè decidís quan calia considerar que era “l'hora d'arribada efectiva” d'un vol». 

DdG: sense registres. 

ACN: sense registres. 

 

― via penal: 

TERMCAT. 

 

― visita guiada: 

TERMCAT: «Visita organitzada d'un lloc d'interès turístic en què es va acompanyat 

d'un guia». 

 

― vols interilles: 

Col·locació habitual als mitjans de comunicació illencs per denominar els vols entre les 

illes. No recollida als mitjans de comunicació del Principat. 

 

                                                
19 Una de les accepcions de «veure», segons el DDLC: «[Un tribunal] assistir a la discussió oral de [una 
causa, un plet] per tal de sentenciar-lo. El Tribunal d'Ordre Pùblic de Madrid ha vist la causa contra tres 
sindicalistes acusats d'haver organitzat l'Alianza Sindical». D'aquí vénen «vista oral», «sala de vistes» i 
«vist per a sentència». 
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― xarxa de serveis socials: 

TERMCAT, «xarxa de serveis socials d'atenció pública»: «Conjunt interconnectat dels 

serveis i centres de serveis socials acreditats per la Generalitat de Catalunya per a 

gestionar les prestacions incloses a la legislació vigent». 

 

― xarxa social: 

TERMCAT: «Plataforma que permet a una comunitat d'internautes interaccionar i 

també compartir i intercanviar informació».  

 

― xifra económica: 

LVG, 8 setembre 2015, p. 12: Mas crida a negociar la separació per evitar ‘lesions 

econòmiques’»:  «Junts pel Sí va presentar, en aquest escenari, algunes de les principals 

xifres econòmiques que, a parer seu, caracteritzarien al nou Estat català». 

DdG, 30 gener 2014: Santa Cristina ha de pagar una indemnització de 239.000 euros: 

«Quant a la xifra econòmica de la indemnització, la magistrada estima la proposada pel 

consistori ja que la que aporta la propietat (més elevada) per la rehabilitació de 

l'immoble no la troba justificada». 

ACN, 20 novembre 2013: Media Markt de Parets del Vallès preveu una facturació ‘per 

damunt d'una botiga estàndard del grup’: «La nova botiga Media Markt de Parets del 

Vallès (Vallès Oriental) preveu una facturació ‘per damunt de la mitja d'una botiga 

estàndard del grup’, segons ha explicat el director regional de la companyia a l'Estat, 

Xavier Rofes, qui també ha recordat que l'empresa no facilita xifres econòmiques». 

 

― xifra rècord: 

LVG, 7 desembre 2015, p.4 (Viure): La rambla d'en Jordà: «La Fageda ha batut aquest 

any la xifra rècord de visitants un sol dia». 

DdG, 8 juliol 2013: El Banc dels Aliments de Girona reuneix la xifra rècord de 1.686 

tones de productes. 

ACN, 19 desembre 2015: La comunitat universitària de la UdG rebutja la reforma de 

graus i màsters que vol fer l'Estat: «El passat dimecres 16 i dijous 17 de desembre, la 

universitat gironina va portar a terme un referèndum on van votar 2.792 persones i es va 

assolir una xifra rècord pel que fa a participació estudiantil arribant al 21,06%». 

 

― xifres de l'atur: 
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LVG, 3 octubre 2015, p.1: S&P eleva la solvència d'Espanya per les reformes: «Malgrat 

que ahir mateix es van conèixer les xifres de l'atur registrat i la creació d'ocupació 

mostra símptomes d'alentiment amb la fi de la temporada d'estiu, l'economia va rebre 

una bona notícia: Standard & Poor's, l'agència de qualificació de deute, va elevar un 

esglaó el ràting d'Espanya, que va passar a ser BBB+, per l'èxit de les reformes fetes». 

DdG, 26 agost 2011: L´Alt Empordà té una de les xifres d´atur més altes amb un 40% 

de gent sense formació 

ACN, 2 juny 2015: El Govern valora la tendència «sostinguda« a la baixa de l'atur en un 

«molt bon mes de maig»: «El Govern ha valorat aquest dimarts de forma positiva les 

xifres de l'atur registrat del mes de maig, que manté la mateixa «tendència i direcció 

positiva dels darrers mesos». 

 

― zona de pas: 

TERMCAT, sinònim de «zona de trànsit»: «Zona afectada per una servitud de trànsit». 

 

― zona humida: 

TERMCAT: «Zona de terreny inundada o amarada d'aigua, de caràcter natural o 

artificial, permanent o temporal, amb aigua estancada o fluent i tan dolça com salabrosa 

o salada, generalment maresmes, pantans, torberes i llacunes». 

 

― zona natural: 

TERMCAT, «zona natural sensible»: «Zona d'un espai natural susceptible de patir 

algun desequilibri greu, persistent o, fins i tot, irreversible, com a conseqüència d'una 

activitat humana». 

 

― zona turística: 

TERMCAT: «Lloc que, pels atractius naturals o equipaments de què disposa, té una 

afluència de turisme important».  

 

 

 

 


