Nota de premsa
Terrassa, 28 de febrer de 2018

Actuació per un despreniment de rajoles en una
façana del carrer de la Rasa
Els agents van tancar la via i van desviar el trànsit per la Rambla d’Ègara
A les 8.45 h d’ahir dimarts, una patrulla de la Policia Municipal que feia el servei
ordinari de seguretat ciutadana va observar al carrer de la Rasa, a l’alçada del carrer
de la Indústria, un despreniment de rajoles de la façana d’un edifici. Els agents van
informar a la Sala de Comandament, que va trucar als Bombers de Terrassa, que
van enviar una dotació al lloc. Els efectius dels Bombers van procedir a netejar la
façana per evitar la caiguda d’enderrocs a la vorera.
El carrer de la Rasa va quedar tallat al trànsit des de les 9 h. Els agents van desviar
la circulació de la via per la Rambla d’Ègara. Per aquest motiu, es va donar avís al
control de càmeres de la Rambla d’Ègara per anul·lar les denúncies automàtiques
en el tram horari que va quedar desviada la circulació. A les 9.40 h es va tornar a
restablir la circulació amb normalitat. Els agents es van posar en contacte amb
l’administrador de la finca per informar-lo de la obligació de sanejar la façana.

Immobilització d’un vehicle a La Grípia
A les 14.45 h d’ahir dimarts, al carrer de Tortosa, a l’alçada del carrer de Cervera,
una patrulla va observar com un conductor realitzava una infracció. Els agents van
aturar el vehicle i van comprovar que el conductor tenia el permís de conducció
caducat i el vehicle sense assegurar. Per aquests motius, van realitzar denuncies i
immobilitzar el vehicle al carrer amb un parany.
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