COM ESCRIURE LA FRASEOLOGIA TIPUS DE REDACCIÓ ADMINISTRATIVA
Proposta
l’administració de l’Estat, l’Estat espanyol, l’estat de comptes, l'Administració
Local o l'Administració local
la corporació provincial, la corporació local, la Diputació de València, el Ple, la
Comissió, la Junta de Govern
Consell de la Generalitat, el Ple de l’Ajuntament, Presidència de la Generalitat,
Presidència de la Diputació
els estats membres de la Unió Europea, les administracions públiques, les
diputacions, els ajuntaments, les conselleries, les mancomunitats, etc.
esta institució pretén…, esta administració pretén…
…oposició lliure per a la provisió de tres places de tècnic-tècnica auxiliar de la
Diputació de València
Decret de Presidència de 30 de juliol de 200X
les clàusules administratives que regixen la contractació…
… per Acord de Ple de 12 de maig de 2013…
Educació General Bàsica (EGB)
Formació Professional Adaptada (FPA)
Jornada de Formació del Professorat
Congrés de Funcionaris Públics
la Seguretat Social; cal pagar l’assegurança agrària
Servici de Recursos Humans (SRH), no useu sigles sense haver-les
explicades abans
Oficina d’Atenció a l’Usuari
Palau / palau de la Batlia, església del Puig, col·legi Ausias March, castell de
Montesa, bar Amics de l'Hospital
Butlletí Oficial de Província (BOP), les sigles no porten punt i les
publicacions s'escriuen en cursiva
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els drets d’examen es pagaran quan formalitze la matrícula …
el secretari-la secretària, l'interventor-la interventora, el cap i la cap de servici,
el cap i la cap de negociat, el regidor-la regidora, l'alcalde-l'alcaldessa, el
conseller-la consellera, el tècnic-la tècnica, l'administratiu-l'administrativa, el
diputat-la diputada de Cultura, el conseller-la consellera d’Administració
Pública, però Secretaria, Intervenció, Depositaria, Presidència, el cap del
Servici de Contractació, Negociat d’Assumptes Econòmics, Servici de Personal,
Alcaldia, Regidoria de Cultura, Oficina de Promoció del Valencià
el document nacional d’identitat (DNI), el codi d’identificació fiscal (CIF)
Acord del dia 1 de gener de 2013 (els anys no porten punt)
l’òrgan de selecció queda facultat…
la Mesa de Contractació es reunirà el pròxim dimarts, dia 13, a les 16.30 hores
(si escrivim el símbol h no posarem el punt perquè els símbols no porten
punt)
premi dotat amb 3.450, 50 euros, IVA exclòs; 551,72 (IVA), total 4.000,00 €
o euros (els decimals porten la coma davall)
Formació Contínua, Formació Interna
curs en línia, curs presencial, curs de Valencià, nivell superior
campanya Retrobem la Nostra Música o «Retrobem la Nostra Música»
número de DNI 20388293-N, amb domicili a Xàtiva, carrer de la Reina, 64,
2n pis, porta 4, escala 1. CP 46000
Centre Ocupacional de la corporació/Diputació, adscrit al Servici de Benestar
Social i Sanitat
Centre Cultural la Beneficència, sala Parpalló, Servici de Carreteres, Salut
Laboral, Unitat de Normalització Lingüística, Oficina de Recaptació, Servici
d'Informàtica, Gabinet de Premsa
Fundació per a l’Estudi, Prevenció i Assistència a les Drogodependències
... la partida xxxxxx del Pressupost de despeses/Despeses de 200X (triarem
un criteri i serem coherents)
l’empresa Residencial Passeig del Caroig, SL, amb núm. de CIF B9600000
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la Mesa de Contractació, en sessió de data 23 d’octubre del 200X, va admetre les
sol·licituds presentades

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú
l’article 158.a) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic
Atés el que preveuen els arts. 34.l.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i
l’article 61.25 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
el Reial Decret Legislatiu 781/1986 i l’art. 185 de la Llei de Règim Local 2/200X,
de 5 de març
Atés que per Decret núm. 3556 (si és una sèrie) / 3.556 (si es considera un
miler), de 28 de maig de 2008, es va aprovar la convocatòria del Programa del
I Certamen Gastronòmic «El Rebost de la Cuina», dins dels programes de
Sona la Dipu per al 2008, i es disposa de crèdit suficient en la partida xxxxxxxx
del Pressupost de despeses de 2008 de la corporació/Diputació.
Vist que l’art. 5.1 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana
disposa que «[…] Podrà nomenar-se personal funcionari interí en aquells llocs
de treball dotats pressupostàriament i inclosos en les Relacions de Llocs de
Treball (RPT) que es troben vacants […]».
Vist l’article 185 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(LRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
... Es proposa elevar a definitiva l’adjudicació provisional efectuada pel Decret
núm. 07937, de data 14 de novembre del 200X, a favor de l’empresa Tii, SA,
per a la contractació del servici de «Manteniment i assistència tècnica de la
plataforma SSS de portals municipals» per un import de 158.620,69 euros, IVA
exclòs.
Atés que l’article 6.3 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’establix el règim
de retribucions dels funcionaris de l’Administració local…
Vistes les certificacions que han remés els ajuntaments beneficiaris de les
subvencions que es relacionen en la part resolutiva, concedides pel Ple de la
corporació en la sessió que s’indica, en execució del Pla d’Actuacions
Urbanístiques aprovat en la mateixa sessió plenària…
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Vist l’informe que ha emés la Direcció Territorial de Benestar Social, de data 5
de desembre de 200X, presentat per la interessada junt amb una certificació de
l’entitat col·laboradora d’Adopció Internacional FEEE, justificatius de l’adopció
internacional...
Atés el que es disposa en l’article 57.e) / (preferible esta segona forma) Atés
el que disposa l’article 57.e) del Conveni col·lectiu del personal del sector
sanitari de la Diputació de València, que establix les quanties mensuals a
percebre pels empleats (millor que han de percebre els empleats) públics quan
presten servicis efectius en torns rodats de 24 / vint-i-quatre hores o en torns de
matí i vesprada.
Havent informat de la transferència realitzada per la Sra. Rosa Baixauli Gadea
per reserva de llibres i quota de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del
Col·legi/ col·legi Luis Fort...
les presents bases (o estes Bases) vinculen l’Administració a fi de fer efectiva…
provisió de dos places de (personal) tècnic superior de Medi Ambient,
convocatòria 49/200X, incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública, corresponents a
l’any 200X…
Atés que per Decret número 0456, de data 23 de desembre de 200X, d’acord
amb el Dictamen de la comissió paritària reunida el dia (09/10/0X) 9 d’octubre
de 200X, se li va reconéixer a Isabel Morant Goig una ajuda social pel concepte
de minusvalidesa, segons el que disposa el Reglament de règim interior
aprovat pel Ple de la corporació/Diputació en data…
Té vosté quinze dies (15 dies) per a poder pagar l’impost de vehicles de tracció
mecànica (IVTM), l’IBI, l’IVA, l’IRPF.
La (Sra.) Joaba Nes Gaca sol·licita, en data 6 de maig de 2008, amb número
de registre 5940, l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
del vehicle de la seua propietat, matrícula 1309GBY, per minusvalidesa
permanent.
El 90 % / el 90 per cent / el noranta per cent de la població ha subscrit una
cèdul·la d’habitabilitat.
Atés que l’article 85 de l’Acord de les condicions de treball dels funcionaris de
la Diputació de València establix…
Vist que (el Sr.) Marc Raga Salvat ha presentat, en data 6 de juny de 200X, un
informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social…
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Vista la petició que ha emés la diputada delegada de Teatres i Arxiu General en
la qual sol·licita l’abonament d’un complement de productivitat a (al Sr.) Jordi
Os Oblit, funcionari de carrera de la Universitat de València, actualment en
comissió de servicis en el lloc de director de programes museístics
institucionals, incardinat en el pla del centre Xarxa de Museus d’esta
corporació, en atenció a les activitats extraordinàries com a director de l’Aula de
les Arts de la Institució Alfons el Magnànim...
Tercer. Contra este Decret es podrà interposar recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant del president de la Diputació en el termini d’un
mes, a partir de l’endemà de la seua notificació, segons disposa l’article 108 de
la Llei 7/1985, de 28 de desembre, Reguladora de les Bases del Règim Local i
l’article 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. No obstant això, podrà interposar-se
qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
L’article 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals establix el següent:
(la cita pot anar entre cometes si no és molt llarga o fer un poc de sagnia
a la dreta i escriure el contingut de la cita en un cos inferior)
Exemple 1
«Estaran exempts de l’impost:
»Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es referix l’apartat A de
l’annex/Annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre.
»Així mateix, estaran exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids
per al seu ús exclusiu. Esta exempció s’aplicarà mentre es mantinguen les
circumstàncies indicades, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats al seu transport.
»Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran
aplicables als subjectes passius beneficiaris d’estes per més d’un vehicle
simultàniament.»
Exemple 2
Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es referix l’apartat A de
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estaran exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per
al seu ús exclusiu. Esta exempció s’aplicarà mentre es mantinguen les
circumstàncies indicades, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats al seu transport.
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Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran
aplicables als subjectes passius beneficiaris d’estes per més d’un vehicle
simultàniament.

Redacció en castellà amb proposta de millora
1. “Dada cuenta del expediente SAAA/E$$$/E$$$-200X que se tramita por la
Sección de Salud Pública del Servicio de Bienestar Social de esta
Corporación…
Proposta de redacció:
1. Havent informat sobre l’expedient ............ que tramita la Secció de Salut
Pública del Servici de Benestar Social d’esta corporació...
2. Notifiquese el presente Decreto a los Ayuntamientos interesados y a la
Intervención General de la Excma. Diputación de València.
Proposta de redacció:
2. Notifiquen este decret /Decret als ajuntaments interessats i a la Intervenció
General de la Diputació de València.

3. Que por parte del Ayuntamiento se haga la oportuna retención de los
Presupuestos de la Entidad en la parte correspondiente de aplicar la Base 3ª-2,
así como autorizar el correspondiente gasto por parte del Ayuntamiento para
cofinanciar el porcentaje que corresponda.
Proposta de redacció:
3. Que l’Ajuntament faça l’oportuna retenció dels pressupostos de l’entitat, en la
part que li correspon, d’acord amb la base 3a.-2, i que autoritze la despesa
corresponent per a cofinançar el percentatge corresponent.
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