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Resolución 1.514/IX del Pleno de Les Corts, adoptada en 
la reunión del 29 de noviembre de 2018, sobre el rechazo 
a la tramitación como proyecto de ley del Decreto  
ley 4/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se 
autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Gestión 
Integral de los Servicios de Emergencias, convalidado en 
esta reunión

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 95.1 del 

 de la Resolución 1.514/IX, del Pleno 

de 2018, sobre el rechazo a la tramitación como proyecto de 
ley del Decreto ley 4/2018, de 9 de noviembre, del Consell, 
por el que se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana 
de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, convali-
dado en esta reunión.

Palau de les Corts 
València, 29 de noviembre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

2018, ha acordado convalidar el Decreto ley 4/2018, de 9 de 
noviembre, del Consell, por el que se autoriza la creación de 
la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios 

dado que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado su 
tramitación como proyecto de ley de acuerdo con el  

 

tramitación como proyecto de ley del Decreto ley 4/2018, 
de 9 de noviembre, del Consell, por el que se autoriza la 
creación de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los 
Servicios de Emergencias.

 
Palau de les Corts 

València, 29 de noviembre de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

El secretario primero 

Resolució 1.514/IX del Ple de les Corts, adoptada en la 
reunió del 29 de novembre de 2018, sobre el rebuig a la 
tramitació com a projecte de llei del Decret llei 4/2018, de 
9 de novembre, del Consell, pel qual s’autoritza la creació 
de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis 
d’Emergències, validat en aquesta reunió

 
 

D’acord amb el que hi ha establit en l’article 95.1 del 
Reglament de les Corts, s’ordena la publicació en el Butlletí 

 de la Resolució 1.514/IX, del Ple de les 
Corts, adoptada en la reunió del 29 de novembre de 2018, 
sobre el rebuig a la tramitació com a projecte de llei del 
Decret llei 4/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual 
s’autoritza la creació de la Societat Valenciana de Gestió 
Integral dels Serveis d’Emergències, validat en aquesta 
reunió.

Palau de les Corts 
València, 29 de novembre de 2018

El president 
Enric Morera i Català

El Ple de les Corts, en la reunió del 29 de novembre de 2018, 
ha acordat validar el Decret llei 4/2018, de 9 de novembre, 
del Consell, pel qual s’autoritza la creació de la Societat 
Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències. 

Parlamentari Popular n’ha sol·licitat la tramitació com a 
projecte de llei d’acord amb l’article 137.3.3.r del Reglament 

El Ple de les Corts, d’acord amb l’article 137.3.3.r del 
Reglament de les Corts, ha rebutjat la proposta de tramitació 
com a projecte de llei del Decret llei 4/2018, de 9 de novem-
bre, del Consell, pel qual s’autoritza la creació de la Societat 
Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències.
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