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n iniciar-se el segle vint la
Casa Ajuntament clamava
urgentment per un local
nou. El consistori ocupava un
vell edifici que estava a la plaça,
a la cantonada amb el carrer de
Borrassà. Primerament només
constava de planta baixa i
posteriorment s’hi va afegir un
pis sense reforçar els cairats,
que amb el temps anaren cedint
fins produir-se alguns
ensorraments parcials. El baix es
feia servir de presó i Casa de la
Vila i al pis hi havia l’escola de
nens. La finca tenia una
superfície de 60 m2. La presó va
desaparèixer el 1914 en fer-se la
nova presó comarcal de
Figueres, a les obres de la qual
hagueren de contribuir tots els
pobles de la comarca. Hi va
continuar l’escola fins al 1932 i la
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Casa Ajuntament fins al 1934,
any en el qual els regidors
municipals van decidir construir
un edifici municipal nou pel perill
d’esfondrament que presentaren
alguns sostres del vell. El lloc
escollit fou un solar que havia
estat un corral de can Serrats i
que llindava amb els carrers de
Figueres i de l’Església, i que en
aquell moment era un vial molt
escanyat. El nou edifici municipal
va retirar lleugerament la façana
de la línia anterior per deixar un
carrer més ample. Els plànols es
van encarregar a Jaume Viñas,
aparellador municipal de
l’Ajuntament de Figueres. Les
obres del pis van costar 6.384
ptes. més 2.327,50 de la llum i
l’aigua. L’any 1985 s’hi va fer un
repàs general de pintura i
arranjament.

Edifici de la Casa de la
Vila al carrer de Figueres
construïda el 1934 i que
actualment era insuficient
per als serveis que
requereix el poble. Avui
s’ha convertit en el
locutori i els estudis de
Ràdio Vilafant.

Aquesta Casa de la Vila es va
mantenir en activitat fins al 16
de setembre de 1995, any en
què es va inaugurar la nova
casa de la Vila sobre un terreny
molt espaiós entre el carrer de la
Devesa i el camí del mas Bonet,
a la urbanització el Parc de
Vilafant. Quatre anys abans els
regidors aprovaren el projecte
del nou edifici. Les obres foren
pressupostades en cinquanta
milions de pessetes, per a la

primera fase: la construcció d’un
edifici de planta baixa i dos
pisos. Els treballs foren
executats per l’empresa
Cobracon, i en fou l’arquitecte
Juli Illueca. El 1996 s’han
adjudicat les obres de la segona
fase per dinou milions.
La part inferior està destinada a
magatzem, policia local,
biblioteca, jutjat de pau i
assistència social. El primer pis,
que és el que està totalment
acabat, és l’estatge de
l’ajuntament, amb el saló de
sessions, despatxos de
l’alcalde, regidors, secretaria i
sales administratives. A la
segona planta s’hi destinaran
els serveis d’exposició, actes
culturals i arxiu, encara que una
part de l’arxiu s’ha dipositat a
l’Arxiu Comarcal de Figueres, on
s’han catalogat 282 carpetes de
documentació. L’anterior edifici
municipal actualment dóna
estada a Ràdio Vilafant.

Alcaldes
1876 Joan Cordomí
1877 Ramon Sala
1878 Silvestre Vilanova
1879 Ciprià Rost
1981 Joan Ginjaume
1984 Ciprià Soler
1985 Pere Vilar
1987 Jaume Ginjaume
1890 Martí Corcoll
1892 Jacint Bosch
1894 Damià Bagués
1895 Joan Serrats
1897 Ciprià Taberner
1899 Pere Mireiras
1902 Jaume Costa
1904 Joan Rost
1906 Pere Pagès
1909 Joaquim Sala
1912 Francesc de Batlle
1914 Joaquim Sala
1916 Pere Serrats
1917 Ciprià Taberner
La nova casa de la Vila es va
inaugurar el 1995 al camí de Palol. Es
tracta d’un edifici que resol les
necessitats administratives del poble

1918 Joan Tomas
1920 Pere Quer
1923 Pere Serrats
1924 Lluís Soler
1924 Miquel Grau
1928 Pere Alberni
1930 Valentí Vilà
1931 Francesc Soler
1934 Joan Nogués
1936 Joan Carbó
1936 Carles Tubert
1938 Joan Noguer
1939 Francesc Muntaner
1942 Pere Llistosella
1953 Josep M. Solés de Macià
1954 Tomàs Ginjaume
1963 Ricard Aiguabella
1980 Delfí Resta
1981 Jordi Falgàs
1983 Àngel Costa
1987 Josep Guillamet
1995 Paulí Fernàndez
en funció de l’expansió que ha
experimentat actualment. Les dues
façanes que miren a llevant i a ponent,
tenen caràcter arquitectònic modern.
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