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MOCIÓ PER RETIRAR LES SUBVENCIONS A L’ABADIA DE 

MONTSERRAT 
 
Cada any, des de la Comissió Organitzadora del Pelegrinatge a Montserrat, es demana a la Paeria que participi 
econòmicament pel manteniment de la llàntia votiva que la ciutat disposa al Monestir de Montserrat. 
 
Per altra banda, des de la Fundació Abadia de Montserrat 2025 es demana anualment a la Paeria col·laboració 
econòmica per a poder realitzar les seves activitats, com són publicacions de l’Abadia, activitats de l’Escolania de 
Montserrat, jornades formatives i divulgatives, ajuda al programa d’amics de Montserrat, accions socials, projectes 
de restauració d’infraestructures, estudi i catalogació de peces arqueològiques,… 
 
Al pressupost de la Paeria del 2016, s’han inclòs dos partides de 300 € per fer front a les dues demandes 
exposades anteriorment. 
 
Considerant que l’Abadia de Montserrat és una institució de caràcter religiós i confessional, amb l’objectiu 
d’adoctrinar en la religió cristiana. 
 
Vivim en una societat de caràcter laic, on tothom és lliure de participar dels adoctrinaments i dels dogmes que 
cregui oportuns, i on les institucions públiques no han de privilegiar cap religió. 
 
Actualment, segons un acord de 1979 entre l’estat espanyol i el Vaticà sobre afers econòmics, des dels 
ajuntaments s’està donant un tracte de favor a nivell impositiu a l’església catòlica d’aquest país, mitjançant 
exempcions en l’impost de Bens Immobles (IBI) i en les contribucions especials dels municipis. 
 
Des de la Paeria s’està subvencionant a Càritas i a entitats socials que depenen de l’església catòlica.  
 
A nivell de l’estat, des de l’impost de la renda hi ha la possibilitat per que les persones que ho desitgin puguin 
destinar part dels seus impostos a l’església catòlica. 
 
Davant d’aquests fets descrits, i davant la laïcitat del nostre municipi, des de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-
PA) demanem al Ple de la Paeria d’adopció dels següents acords: 
 

1. No atorgar les subvencions a l’Abadia de Montserrat pels conceptes de manteniment de la llàntia votiva 
del monestir i com ajuda a la Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025 
 

2. Si és possible, aplicar aquesta decisió aquest mateix exercici. 
 

3. Comunicar la decisió a Intervenció per a que procedeixi a la modificació de les partides de pressupost 
d’aquest exercici 2016. 
 

4. Comunicar aquesta decisió a l’Abadia de Montserrat. 

 
Cervera, a 31 de maig de 2016 

 


