Ajuntament
Vilassar de Dalt
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Maresme
Plaça de la Vila, 1
134

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

41.51703
2.35852
446474
4596353

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08214-83
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Historicista
XIX
1862
Josep Oriol Mestres i Esplugues
Bo
Legal
Pla Especial Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de
Dalt
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Vilassar de Dalt (Pl. de la Vila, 1 - 08339)
Jordi Montlló Bolart
dj., 12/02/2015 - 01:00

Descripció
Edifici civil de planta rectangular que consta de planta baixa i dos pisos i fou concebut des
del principi per ser la seu de l'ajuntament de Vilassar. Incorpora elements estilístics de
diferents èpoques i els barreja.
El projecte original tenia una composició simètrica de tres cossos, amb l'entrada en el cos
central. L'any 1974 s'hi afegeix un cos a l'esquerra que distorsiona aquesta simetria inicial i
també s'hi afegeixen les finestres rectangulars del segon pis, molt juntes amb els
guardapols de les finestres del primer pis, que són d'arc de mig punt. El coronament de la
façana és pla amb motllures emmerletades.
El cos principal és el que forma l'entrada i la balconada de balustre al primer pis, que
sobresurt de la línia de façana, amb un coronament esglaonat acabat en triangle i dos
pinacles laterals al mig dels quals hi ha un rellotge per damunt les motllures emmerletades.
Per sota s'hi pot llegir la inscripció "CASA DE LA VILA".

Història
Les obres finalitzen l'any 1884 a partir d'un projecte de Josep Oriol Mestres i Esplugues de l'any
1882. L'impulsor fou l'alcalde Mateu Serra i Tauran que també era un important industrial. El
projecte original preveia la ubicació a la planta baixa i primer pis de safareigs públics, jutjat,
escoles i ajuntament. A la segona planta es destinava a habitacions pel secretari municipal i els
mestres.
La reforma més important la va patir l'any 1974.
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