Antic Ajuntament
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Els Monjos. c/ Sant Josep nº1

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.32241
1.6637
388163
4575410

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08251-22
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Eclecticisme Popular
XIX
1882
Bo
Va ser restaurat i remodelat als anys 90 del segle XX.
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
Tríade scp
dl., 06/05/2002 - 02:00

Descripció
Edifici de planta baixa, primer pis i golfes. L'estructura està resolta amb tres crugies amb
parets comunes i embigat de fusta. A la façana de la planta baixa hi ha una entrada
principal amb un arc rebaixat de pedra, al costat esquerre hi ha una finestra amb el mateix
tipus d'arc. Al costat dret hi ha una porta més petita que la central, però amb el mateix tipus
d'arc. A la primera planta hi ha tres balcons amb una barana de ferro senzilla. A la del mig
hi ha la data 1882. Les balconeres son adintellades emmarcades amb pedra. Les golfes
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presenten dues petites finestres quadrades voltades per motllures fetes amb morter que les
superen en alçada a la part esquerra i un balcó a la dreta. Hi ha una motllura de pedra molt
prima que separa visualment la planta baixa del primer pis. A l'arc de l'entrada principal s'hi
poden observar unes lletres pintades formant la inscripció: "CONSISTORIAL". A dins de
l'entrada hi ha un desnivell salvat per dos graons amb dues pilastres de secció quadrada
que sostenen arcades que donen accés a l'escala. Tot al voltant de la paret de l'entrada hi
ha un arrambador de rajoles ceràmiques policromes. Al costat de llevant hi ha un cos
adossat de planta baixa i coberta plana amb accés des de la primera planta.

Història
Antic edifici de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos bastit, segons la data de la
balconera, al 1882. Fou substituït al 1945 pel nou edifici situat a l'avinguda de Catalunya.
Actualment s'ha convertit en la seu de la Biblioteca Municipal i del Casal de la Dona "Dona al
dia".
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