
 

 

 

EDICTE 
 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 18 d’agost de 2022 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord de RECTIFICAR l’error material observat al punt segon de la part dispositiva de 
l’acord de Junta de Govern Local de 18 de juliol de 2022 per el que s’aprova l’inici del 
procediment administratiu per a l’ocupació directa per part dels terrenys inclosos dintre del 
sector SUD1 Les Arcades i s’aprova inicialment la relació de bens i drets afectats per l’ocupació 
directa en el següent sentit: 
 
On diu: 
 
“Descripció de la resta de finca matriu: 
RÚSTICA. PEÇA DE TERRA part conreu i part olivar, situada a Banyoles, paratge de la Costa de la 
Rajoleria, d'extensió DEU MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES METRES QUADRATS AMB 
CINQUANTA-TRES DECÍMETRES QUADRATS . A l'actualitat està travessada per la carretera de 
Figueroles que porta a la variant de Banyoles, i està formada per dues parcel·les cadastrals. La 
parcel·la situada a l'est de la variant és la parcel·la 20 del polígon 3, que limita: al nord, amb 
camí; a l'est, amb el mateix camí i també amb la parcel·la 23 del polígon 3, de Maria Teresa 
Cubarsí Palomeras; al sud, amb la parcel·la 21 del polígon 3, de Carmen Turró Terradellas; i a 
l'oest, amb la citada carretera de Figueroles. I la parcel·la situada a l'oest de la carretera de 
Figueroles és la parcel·la 228 del polígon 2, que limita: al nord, amb un camí, a l'est, amb la 
parcel·la 229 del polígon 2, de l'Ajuntament de Banyoles i amb la carretera de Figueroles; al 
sud, amb l'IES Josep Brugat i amb la finca segregada i amb la parcel·la 246 del polígon 2, de les 
Sres. Sindreu-Torrent i els Srs. Cortada-Sindreu; i a l'oest, amb la parcel·la 199 del polígon 2, de 
José Compte Oliva, i amb la parcel·la 200 del polígon 2, d'Esteban Bosch Franch.” 
 
Ha de dir: 
 
“Descripció de la resta de finca matriu: 
RÚSTICA. PEÇA DE TERRA part conreu i part olivar, situada a Banyoles, paratge de la Costa de la 
Rajoleria, d'extensió DEU MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE METRES QUADRATS AMB 
QUARANTA-TRES DECÍMETRES QUADRATS . A l'actualitat està travessada per la carretera de 
Figueroles que porta a la variant de Banyoles, i està formada per dues parcel·les cadastrals. La 
parcel·la situada a l'est de la variant és la parcel·la 20 del polígon 3, que limita: al nord, amb 
camí; a l'est, amb el mateix camí i també amb la parcel·la 23 del polígon 3, de Maria Teresa 
Cubarsí Palomeras; al sud, amb la parcel·la 21 del polígon 3, de Carmen Turró Terradellas; i a 
l'oest, amb la citada carretera de Figueroles. I la parcel·la situada a l'oest de la carretera de 
Figueroles és la parcel·la 228 del polígon 2, que limita: al nord, amb un camí, a l'est, amb la 
parcel·la 229 del polígon 2, de l'Ajuntament de Banyoles i amb la carretera de Figueroles; al 
sud, amb l'IES Josep Brugat i amb la finca segregada i amb la parcel·la 246 del polígon 2, de les 
Sres. Sindreu-Torrent i els Srs. Cortada-Sindreu; i a l'oest, amb la parcel·la 199 del polígon 2, de 
José Compte Oliva, i amb la parcel·la 200 del polígon 2, d'Esteban Bosch Franch.” 
 
L’ALCALDE-PRESIDENT 
Miquel Noguer i Planas. 
 
Banyoles, 19 d’agost de 2022 
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