Nota de premsa
Terrassa, 26 de març de 2018

Un ferit lleu en enfonsar-se el sostre d'un habitatge
L’incident va tenir lloc diumenge a la tarda en un pis del carrer de la Mare de
Déu dels Àngels
El sostre del menjador d'un habitatge del carrer de la Mare de Déu dels Àngels es va
enfonsar ahir diumenge ferint lleument una de les persones que es trobava al seu
interior. El servei 112 va avisar la Policia Municipal cap a les 15 h que s'havia produït
un enfonsament i semblava que hi havia persones atrapades.
En el lloc es van personar sis vehicles del Parc de Bombers i dues ambulàncies. Es
va comprovar que la part afectada per l'enfonsament havia estat el sostre del
menjador de l'habitatge. Un dels habitants va resultar ferit lleu a causa de
l'esfondrament i va haver de ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Una dona, que també es trobava a l'interior de l'habitatge, va haver de ser atesa per
un atac de nervis al mateix centre hospitalari.
La Policia Municipal va senyalitzar totes les façanes exteriors de l'immoble amb
tanques per preservar la seguretat dels vianants i com a prevenció davant de la
possibilitat de nous enfonsaments a l'interior de l'immoble.

Diversos accidents de trànsit el divendres
A les 12 h, el Servei 112 va comunicar que s’havia produït un accident de trànsit a la
cruïlla dels carrers de Mossèn Tatcher amb el de la Seu d’Urgell. Una vegada en el
lloc, la dotació policial va comprovar que en els fets s’havien vist implicats dos
turismes i que el conductor i l’ocupant d’un d’ells havien patit lesions. Es va personar
al lloc també una ambulància que va traslladar els ferits a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa on van ser atesos de lesions de pronòstic lleu. Segons sembla,
l’accident es va produir perquè el conductor d’un dels vehicles implicats no va
respectar una senyalització de cediu el pas.
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El servei d’emergències 112 va comunicar cap a les 21 h que s’havia produït una
col·lisió entre una motocicleta i un turisme en la confluència dels carrers de Colom i
de Mercuri. Una dotació de la Policia Municipal es va traslladar al lloc dels fets i va
comprovar que el conductor de la motocicleta havia resultat ferit i que estava sent
atès per una ambulància. L’ambulància va traslladar posteriorment al ferit a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa on va ser atès de lesions de pronòstic lleu. L’accident es
va produir perquè el turisme va realitzar un canvi en la seva trajectòria.

A les 22.24 h es va produir un accident de trànsit a la plaça del Doctor Robert en què
van estar implicats un turisme i un ciclomotor. L’accident es va produir perquè un
dels vehicles implicats no va respectar la fase vermella d’un semàfor. Com a
conseqüència de l’accident, el conductor del ciclomotor va ser traslladat per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa on va ser atès de les seves
lesions.

Dues furgonetes i un turisme van estar implicats en un accident a l’avinguda del
Vallès cap a les 23 h de divendres. L’accident es va produir per encalç quan dos dels
vehicles es trobaven aturats davant de la fase vermella d’un semàfor, van ser
col·lisionats per l’altre. Un dels conductors dels vehicles aturats va ser traslladat a
l’Hospital de Terrassa, ja que havia patit lesions de caràcter lleu.

El conductor d’una bicicleta dona positiu en la prova d’alcoholèmia
Un vehicle patrulla va estar a punt de ser impactat per una bicicleta mentre realitzava
un servei de vigilància pel carrer de Ramon Llull a la 1.38 h de la matinada de
dissabte. La dotació policial va aturar el vehicle i va observar que el conductor de la
bicicleta presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes
alcohòliques. Es van realitzar les proves reglamentàries al conductor i va donar un
resultat positiu de 0,54 i 0.53 mg./l. Els agents van lliurar el corresponent butlletí de
denúncia administrativa al conductor de la bicicleta, que va quedar immobilitzada
amb cadenat al mateix carrer.
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Dues persones ferides en un accident de trànsit amb alcoholèmia positiva d’un
dels conductors
Dues persones van resultar ferides dissabte cap a les 4 h en un accident entre dos
vehicles a la Ronda de Ponent, a l’alçada amb el carrer del Doctor Fleming. El servei
112 va passar avís a la Policia Municipal i es van mobilitzar dues patrulles, que en
arribar al lloc van avisar l’ambulància, ja que la conductora i l’ocupant d’un dels
vehicles implicats manifestaven haver patit lesions i van haver de ser traslladades a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. L’accident es va produir perquè un dels
vehicles implicats no va respectar la fase vermella del semàfor. Els agents van
realitzar les proves d’alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat positiu de
0,57 i 0,56 mg./l. Es van instruir les oportunes diligències per un presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit.

Accident per encalç amb un ferit lleu
Dos vehicles es van veure implicats en un accident a l’avinguda del Vallès dissabte a
les 14.29 h. L’ocupant d’un dels vehicles va haver de ser traslladada a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa per una ambulància per ser atesa de lesions de pronòstic
lleu. L’accident es va produir per una col·lisió per encalç.

El conductor d’un vehicle implicat en un accident dona positiu en alcoholèmia
A les 21 h de dissabte, el 112 va comunicar a la Policia Municipal que a l’avinguda
del Tèxtil s’havia produït un accident de trànsit sense ferits, presentant un dels
conductors símptomes de trobar-se en estat d’embriaguesa. Una vegada al lloc, els
agents van comprovar que no havia resultat cap persona ferida i que únicament
s’havien produït danys materials. L’accident s’havia produït per encalç i els implicats
eren dos turismes. Un dels conductors presentava símptomes evidents d’haver
consumit begudes alcohòliques, per la qual cosa se li van realitzar les proves
d’alcoholèmia amb un resultat positiu de 0,65 i 0,66 mg./l. La policia va instruir les
oportunes diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit.
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Un ferit greu en un accident de trànsit
Un dels ocupants d’un vehicle va resultar ferit greu en un accident de trànsit a la
Ronda de Ponent, dissabte a les 22.53 h. A l’accident es van veure implicats una
furgoneta i un camió d’Eco Equip. L’accident es va produir quan el camió estava
aturat en el costat dret de la calçada realitzant la recollida dels contenidors i va ser
impactat per una furgoneta. El conductor d’aquesta també va patir lesions i dues
ambulàncies van traslladar els ferits a l’Hospital de Terrassa. Els agents havien
observat que el conductor del vehicle presentava símptomes evidents de conduir
sota els efectes de l’alcohol i van realitzar-li les proves corresponents al centre
mèdic, prèvia autorització dels facultatius, donant un resultat positiu de 0,86 i 0,84
mg./l. La policia va instruir les diligències judicials per la presumpta comissió d’un
delicte contra la seguretat del trànsit al conductor de la furgoneta.

Sanció administrativa a un conductor per donar positiu en les proves
d’alcoholèmia i circular sense carnet ni assegurança
Una dotació policial ha detectat una conducció erràtica d’un vehicle a la carretera de
Castellar i ha decidit aturar-lo a les 4 h d’aquesta matinada. Els agents han
evidenciat l’estat d’embriaguesa del conductor en demanar-li la documentació i han
procedit a realitzar les proves d’alcoholèmia amb un resultat positiu de 0,73 i 0,64
mg./l. El conductor tampoc ha presentat permís de conduir i el vehicle circulava
sense assegurança. S’ha efectuat butlletí de denúncia administrativa al conductor
pel resultat positiu de les proves i per conduir sense carnet i sense assegurança en
el vehicle.
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