MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR (CUP) SOBRE LA PROPIETAT DE LES
ESGLÉSIES DE SANT JOAN I SANT FRANCESC.

Durant la present i passada legislatura la CUP va preguntar al govern (alcaldia) sobre la
propietat dels edificis corresponents a les esglésies de Sant Francesc i Sant Joan.
Les gestions realitzades des de l'Ajuntament al registre de la propietat sobre la inscripció de
les dues esglésies en qüestió ens ha permès saber que l’església de Sant Joan va ser
registrada l’any passat (2014) pel Bisbat de Sant Feliu com a pròpia, mentre que l’església de
Sant Francesc no consta registrada. Preocupa, doncs, la manca d'interès del govern pel
patrimoni municipal, especialment aquell que canvia de mans durant el seu mandat.
Segons ens consta a través de la bibliografia històrica local, les dues esglésies pertanyien a
ordres religioses que en el procés de desamortització del s.XIX, van quedar en mans de
l’Estat. Aquest procés va concloure el 1851 amb la signatura d’un concordat entre l’Estat i el
Vaticà. Les esglésies en qüestió ja no van tornar a mans de les ordres religioses respectives i
per tant, van deixar de ser propietat de l’església.
En el cas de la comanda de Sant Joan, l’edifici va ser enderrocat i en el seu lloc es va fer la
plaça de Sant Joan o de la Verdura. La capella, a mans municipals des de llavors
(desamortització), s'ha mantingut en peu, si bé al llarg d’aquests quasi cent cinquanta anys la
gestió municipal la va situar en més d’una ocasió a punt de l’enderroc, tot i que també és
cert que ha viscut moments de més respecte com a monument que és com consta avui en
dia.
En el cas de l’església de Sant Francesc, la documentació recull que va ser cedida a través
d’una Reial Ordre emesa des de l’Estat per tal de formar part de l’Hospital, com àmpliament
és conegut en la bibliografia històrica local.
Actualment, un conveni en data de 29 de desembre de 2010 i de durada fins l’1 de maig de
2019 entre l’ajuntament i la parròquia de Santa Maria regula la cessió d’ús per part de
l’ajuntament, per la qual aquest ús resta gratuït però amb el compromís de l’ajuntament de
sufragar-ne el manteniment, conservació i subministrament. Alhora que el bisbat es reserva
el dret a veto per activitats, “amb falta de respecte a la fe catòlica”. Això ha passat, que
sapiguem, en almenys una ocasió. El mateix conveni recull també una donació de 2000 €
mensuals per la campanya “Santa Maria 2020” que consten degudament al pressupost.
Actualment l’església de Sant Francesc resta tancada al públic i amb una col·lecció d’art que
ens consta que s’està malmetent.
La consulta al registre de la propietat d'aquest patrimoni planteja dues qüestions:
 L’equip de govern desconeixia que el bisbat va registrar al seu nom la propietat de
l’església de Sant Joan?

 Com i per què el bisbat registra al seu nom un edifici que ja fa anys que s'utilitza com
una sala d'exposicions municipal?

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Que l’Ajuntament dirigeixi al bisbat el rebuig pel fet de registrar l’església de Sant
Joan com a pròpia, en la forma que s’ha fet sense comunicar-ho prèviament a l'Ajuntament.
SEGON. Que l’Ajuntament comenci els tràmits per derogar l'escriptura de propietat de
l’església de Sant Joan i la inscrigui a nom propi.
TERCER. Que l’Ajuntament inscrigui a nom propi l’església de Sant Francesc de Vilafranca i
faci la recerca sobre la propietat de la resta d’esglésies de Vilafranca.
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