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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
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 ANUNCI 

 

Aprovada inicialment pel Ple Municipal de data 30 de març de 2017,  la desafectació 
de la parcel·les propietat d'aquest Ajuntament, que es descriuen a continuació, per 
canviar la seva  qualificació de be de domini públic a bé patrimonial:  

 

Terreny A de 190,15 m2 de superfície, amb forma sensiblement triangular, 
limita: pel sud-oest amb el lateral de la ronda Sant Elm que puja cap a 
l’Avinguda Castellmar amb una longitud d’uns 70 m lineals; pel nord-est, en 
part, amb el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, ocupant tot el llarg de la 
façana del referit solar, i, en part, amb el terreny B; i, per sud en línia recta 
d’uns 3 m de longitud amb la via pública en la zona de l’Avinguda 
Castellmar. 

 

Terreny B de 333,92 m2 de superfície, amb forma sensiblement 
rectangular, limita: pel nord amb els patis dels habitatges plurifamiliars 
corresponents al carrer Cadillac núm. 10; per l’est amb l’Avinguda 
Castellmar; pel sud, amb la via pública en línia recta d’uns 3 m;  i, per 
l’oest, amb la el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, al llarg de tota la façana 
d’aquest solar cap a l’Avinguda Castellmar. 

 

De conformitat amb l'article 20.2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, se sotmet a informació 
pública pel termini de vint dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del 
present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Generalitat. 

 
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin 
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica 
d'aquest Ajuntament: canetdemar@canetdemar.cat. 
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