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Descripció
Edifici d'origen gòtic que fa cantonada amb el carrer de Santa Maria. És de planta
rectangular, format per un cos davanter de planta quadrangular amb pati central que
distribueix i escala, un cos posterior rectangular de dues crugies i un cos lateral.
Consta de planta baixa i dos pisos amb la coberta plana de la que sobresurt la caixa del pati
central i coberta a una vessant a la crugia posterior del carrer de Sta. Maria. Hi ha una
galeria d'arcades de mig punt a la façana de la primera planta del pati i finestres, també de
mig punt, a la segona planta.
La façana principal està composada sobre tres eixos verticals. La porta principal és d'arc
rebaixat, i la porta lateral amb les finestres de la planta baixa són amb arc de mig punt. En
el primer pis, hi trobem dos balcons de balustrades, d'una i dues obertures respectivament.
A la planta segona, hi ha un rellotge i finestres adintellades. Destaquen els diferents
elements ornamentals a base de motius florals, orles i escuts (de la vila i de Catalunya).
La façana lateral és de pedra, amb sòcol i les obertures adintellades, algunes amb escuts,
una finestra geminada, gàrgoles en forma d'àliga amb les ales plegades i cornisa de pedra.
De l'interior, destaca la Sala de Sessions, de considerable alçada amb guixeries, cadirat
lateral i quadres d'interès; i la sala Sant Ramon amb pintures murals de Pau Boada, de
temes vilafranquins i penedesencs (fitxa 18).

Història
L'edifici és d'origen gòtic i l'adquireix el municipi l'any 1559. Probablement es tractava de l'antic
Palau de Bernat Pellicer, del que en parlen les cròniques de la cancelleria de Jaume II.
Durant el segle XIX, s'hi realitzen diverses obres de reforma. La intervenció més destacada és la
que es produeix a la façana principal entre 1909 i 1912 segons projecte de l'arquitecte Eugeni
Campllonch i Parés.
Entre els anys 1963 i 1969 es restaura la façana gòtica i s'hi descobreix un finestral gòtic, arcs
apuntats i sitges a la planta baixa.
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