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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxCat SOBRE ELS JUTJATS DE PAU COM A 

GARANTS DEL SERVEI DE JUSTÍCIA DE PROXIMITAT (tram. 302-

00163/13).  

El Parlament de Catalunya:  

1. Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges de pau en tant que 

garants d’un model de justícia de proximitat arreu del territori. 

Aprovat: per 98 vots a favor (ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 33 en 

contra (PSC-Units)    

 

2. Insta el Govern de la Generalitat a:  

a) Treballar per evitar l’eliminació dels Jutjats de Pau, tot defensant la seva 

permanència en els municipis de Catalunya. 

Aprovat: per 83 vots a favor (ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC), 39 en contra (PSC-

Units i Cs) i 10 abstencions (Vox)    

 

b) Instar el govern espanyol i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 

Senat a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del 

Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a 

Catalunya, les seves funcions. 

Aprovat:  per 75 vots a favor (ERC, JxCat, ECP i dos diputats de la CUP), 39 en 

contra (PSC-Units i Cs) i 18 abstencions (Vox, PPC i quatre diputats de la CUP)  
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