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4. Dar cuenta del cumplimiento de esta resolución en las 

 

El presidente 

El secretario 

 
Resolución 337/X, sobre los problemas de salud mental en 

mayo de 2021

Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en 
el  la Resolución 337/X, 
sobre los problemas de salud mental en la comunidad 

 

El presidente 
Enric Morera i Català

 

de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi

 

1. Desarrolle, de manera coordinada con las universidades 

una estrategia –especialmente dirigida a las personas que 

conducta que pueda derivar en situaciones de 

4. Donar compte del compliment d’aquesta resolució en les 
Corts Valencianes en el termini de sis mesos.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 

El secretari 

 
Resolució 337/X, sobre els problemes de salut mental en 

2021

Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el 
 la Resolució 337/X, 

sobre els problemes de salut mental en la comunitat cien

Cultura en la reunió d’11 de maig de 2021.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 
Enric Morera i Català

 

Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de 

1. Desenvolupe, de manera coordinada amb les universitats 
i els centres de recerca de la Comunitat Valenciana, una 
estratègia –especialment dirigida a les persones que han de 

relacionats amb les condicions laborals i el benestar del 

conducta que puga derivar en situacions de discriminació 
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valoración recogidos en las bases de las convocatorias 

la red integrada de atención en salud mental.

 

El presidente 

El secretario 

2. Mociones

Segura, aprobada por el Pleno de las Cortes Valencianas en 
la sesión de 20 de mayo de 2021

Valencianes, se ordena publicar en el 

 

El presidente 
Enric Morera i Català 

a represàlies i obtenir tot l’assessorament psicològic i legal 
necessari.

3. Fomente, en col·laboració amb els comitès de seguretat 

d’acreditar el compliment, per part dels centres i els grups 
de recerca, d’uns estàndards i unes condicions de treball que 

contractació de personal.

de salut mental, amb protocols de prevenció i d’actuació 

xarxa integrada d’atenció en salut mental.

 
València, 11 de maig de 2021

El president 

El secretari 

2. Mocions

sessió de 20 de maig de 2021

Valencianes, s’ordena publicar en el 

Valencianes en la sessió de 20 de maig de 2021.

 
València, 20 de maig de 2021

El president 
Enric Morera i Català


