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Valentí Junyent i Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, per a coneixement 
general i als efectes oportuns, faig públic el següent: 
 
El dia 18 de juliol de 2013, el Ple de la Corporació va adoptar, entre d’altres, els 
següents acords: 
 
 “ 
Primer. Aprovar l’avanç de POUM formulat per l’equip redactor, que conté els documents 
següents: 
 

a) La Memòria d’informació. 
b) La Memòria descriptiva i justificativa, que inclou els criteris i les propostes 

d’ordenació. 
c) La Memòria social. 
d) Els Plànols d’informació i d’ordenació. 
e) L’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar (ISAP). 
f) L’Estudi de mobilitat. 
g) La Memòria de Participació ciutadana. 

 
Segon. Sotmetre l’avanç del POUM a exposició pública durant el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de l’última publicació oficial de l’edicte corresponent, per a la formulació de 
suggeriments. Publicar l’acord al BOP, al tauler d’anuncis de la corporació, a la pagina web 
www.ajmanresa.cat/POUM, i a dos diaris de màxima difusió. La documentació es podrà 
consultar a l’Oficina d’Activitat Econòmica (OAE) ubicada a la plaça Major 1, i a l’Oficina del 
POUM ubicada al carrer Amigant 5, en el següent horari: 
 

- OAE (horari d’hivern):  
o De dilluns a dijous, de 8:30 h. a 18 h 
o Divendres, de 8:30 h a 15 h 

  
- OAE (De l’1 de juliol al 15 de setembre): 

o De dilluns a dijous, de 8:30 h a 17 h 
o Divendres, de 8:30 h a 14 h 

 
- OAE (agost): 

o De dilluns a divendres, de 8:30h a 14 h 
 

- Oficina POUM: 
o Dilluns, de 11:30 h a 14:30 h i de 16 h a 18 h 
o De dimarts a divendres, de 11:30 h a 14:30 h 

 
Tercer. Trametre la documentació de l’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè 
emeti informe urbanístic i territorial i a l’OTAA perquè elabori el document de referència. 

 
Quart. Facultar l’alcalde-president per a la signatura de tota la documentació necessària per a 
la complimentació de l’expedient. 
 
El que es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns. 
 
Manresa, 19 de juliol de 2013 
 
L’alcalde 
 
 
Valentí Junyent i Torras 


