
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE NÚMERO 2/2009 
DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VINT-
I-QUATRE DE GENER DE DOS MIL NOU. 
 
La Palma de Cervelló, a vint-i-quatre de gener de dos mil nou, essent les vint hores, 
a la sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, en 
Xavier González i Alemany, i assistits per mi, la sotasignant Secretària Interventora, 
Núria Mompel i Tusell, es reuneixen els regidors Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del 
Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Francesc Cortés i Roca, Joan 
Garnés i Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i 
Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria Carmen Sáenz-Torre i Jurado. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de 
l’Ajuntament passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.  
 
2.- Moció sobre els fets ocorreguts avui dissabte, dia 24 de gener de 2009. 
 
1.- Ratificació de la urgència de la sessió. 
 
L’Alcalde explica que la urgència de la sessió ve motivada pels desafortunats 
accidents que han ferit a  tres veïns del municipi i ha costat la vida d’un altre, en 
l’episodi de fortes ventades que ha viscut el municipi, durant el dia d’avui. 
 
S’aprova per unanimitat la ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
2.- Moció sobre els fets ocorreguts avui dissabte, dia 24 de gener de 2009. 
 
“Moció sobre els fets ocorreguts avui dissabte, dia 24 de gener de 2009 
 
En aquests moments de commoció i tristesa el Consistori, en nom de tota població, 
vol manifestar el seu més sentit dol pels tràgics accidents ocorreguts durant el dia 
d’avui en els quals han resultat ferits tres veïns de la Palma i que ha costat la vida 
d’Isaac Busquets, mentre realitzaven les tasques necessàries per restablir la 
seguretat del trànsit de la Carretera BV 2421. 
 
Conscients d’aquests moments tan difícils, mostrem el nostre més profund respecte, 
el nostre dol i la nostra solidaritat a tots els familiars i amics de les persones 
afectades per aquests accidents 
 
Davant d’això, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Manifestar el nostre més profund condol per la mort de Isaac Busquets i 
atorgar-li el reconeixement honorífic de més rang en aquest Ajuntament, a títol 
pòstum, al mèrit cívic i de servei a la comunitat. 
 
Segon.- Reconèixer la tasca realitzada, amb entrega i compromís, amb l’Ajuntament 
de la Palma, a les persones que han col·laborat amb les tasques d’emergències del 
dia d’avui, i especialment a les persones que han resultat accidentades. 
 
Tercer.- Declarar tres dies de dol oficial durant els quals les banderes onejaran a mig 
pal i es suspendrà qualsevol acte públic o institucional. 
 



 
 
Quart.- Iniciar els tràmits per sol·licitar davant el Govern de l’Estat, la declaració de 
zona catastròfica del terme municipal de la Palma i conjuntament, si s’escau, amb la 
resta de pobles veïns que s’han vist afectats. 
 
Cinquè.- Sol·licitar a la Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal, els 
ajuts o subvencions necessàries per fer front als danys soferts i per tal de restablir la 
normalitat en la circulació. 
 
Sisè.- Obrir, a partir de dilluns dia 26 de gener, una oficina d’atenció als ciutadans 
afectats per les conseqüències dels forts vents, per tal de tramitar els ajuts i 
reclamacions oportunes. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords a les famílies i persones afectades, al pobles veïns, 
a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.” 
 
Aquesta moció ha quedat aprovada per unanimitat sense que s’hagi produït cap 
intervenció. 
 
El Sr. Alcalde demana, abans d’acabar el Ple, fer un minut de silenci, fet al que 
tothom accedeix. 
 
I essent les vint hores i nou minuts, i no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió, de la qual jo com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
 L’Alcalde,     La Secretària, 


