Nota de premsa
Terrassa, 29 d’octubre de 2018

S’ensorra part del sostre d’una nau industrial sense
provocar ferits
Uns 50 m2 de sostre van caure sobre la maquinària d’una fàbrica
Aquest dissabte, 27 d’octubre, cap a les 9 h, el parc de Bombers de Terrassa va
avisar la Policia Municipal que s’havia ensorrat el sostre d’una nau industrial al carrer
de Sevilla. Les unitats desplaçades hi van trobar dues unitats de bombers
inspeccionant el lloc. Segons les primeres impressions, el trencament de diverses
bigues va provocar la caiguda d’uns 50 m 2 de sostre sobre la maquinària, sense
causar cap ferit. La Policia va demanar la presència d’un tècnic municipal per
inspeccionar el lloc juntament amb Bombers. La zona interior va restar acordonada i
es va abalissar amb tanques l’exterior de la nau. El personal de seguretat de
l’empresa es va posar en contacte amb una persona responsable.
Cinc accidents de circulació amb conductors sota els efectes de l’alcohol
Al llarg del cap de setmana s’han produït un total de cinc accidents de trànsit amb un
conductor sota els efectes de l’alcohol, un dels quals amb ferits. El primer va tenir
lloc divendres minuts després de les 22 h a la rotonda de la carretera de Martorell a
l’alçada de Vista Alegre. Una dotació de la Policia Municipal i dues unitats de
bombers es van presentar al lloc. Un turisme s’havia sortit de la via, col·lidint contra
la vorera, una tanca i un fanal d’enllumenat públic. El conductor no tenia forces per
bufar l’etilòmetre i va ser traslladat a les dependències policials, on les proves en
etilòmetre evidencial van donar un resultat positiu de 0.72 mg/l. La Policia Municipal
obrir diligències penals i va immobilitzar el vehicle després que una grua d’Egarvia el
retirés de la rotonda.
La matinada de dissabte, cap a les 5.45 h, un caporal de la Policia Municipal fora de
servei va alertar que un turisme havia col·lidit contra la rotonda de la Dona. La
patrulla desplaçada va identificar al conductor i el va sotmetre a la prova
d’alcoholèmia, amb un positiu de 0.81 mg/l. L’etilòmetre evidencial va confirmar la
infracció amb un resultat de 0.83 mg/l. Els agents van denunciar penalment el
conductor i van immobilitzar el vehicle.
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Dissabte a la tarda, a les 16.15 h, el 112 alertava la Policia Municipal que un vehicle
que realitzava una conducció erràtica havia col·lidit contra un arbre, al carrer de
Colom, a l’alçada del polígon industrial Santa Margarida. La patrulla desplaçada va
trobar l’arbre caigut però el vehicle no hi era. Gràcies a les indicacions de testimonis,
els agents van localitzar el vehicle sinistrat a la plaça de la Tecnologia amb el seu
conductor dintre dormint. La prova de detecció d’alcohol va donar un resultat positiu
de 0.96 mg/l. En el moment de fer les proves amb l’etilòmetre evidencial, el
conductor va fer repetides proves fallides intencionadament, per la qual cosa va
acabar detingut per un delicte contra la seguretat viària i un delicte de
desobediència. L’arbre va ser retirat de la via i el vehicle immobilitzat.
Diumenge a les 06.20 h es va produir una col·lisió sense ferits a la Avinguda de
Santa Eulàlia, a l’alçada del polígon industrial Santa Eulàlia. La patrulla desplaçada
al lloc dels fets va demanar una ambulància en comprovar que hi havia una persona
ferida. Un dels conductors va donar un resultat positiu de 0.62 mg/l a la prova
d’alcoholèmia, i posteriorment de 0.65 mg/l a la prova feta a les dependències
policials. Els agents van denunciar penalment el conductor i van immobilitzar el seu
vehicle. Una ambulància va traslladar al ferit a l’Hospital de Terrassa.
També diumenge al matí, minuts després de les 7 h, els Mossos d’Esquadra van
alertar la Policia Municipal d’un accident de trànsit a la Rambleta del Pare Alegre, a
l’alçada de Segle XX. Un turisme havia sortit de la via i havia col·lidit. Els agents van
fer la prova d’alcoholèmia al conductor, amb un resultat positiu de 0.82 mg/l. Un cop
traslladat a les dependències policials, la prova en etilòmetre evidencial va donar
0.80 mg/l, amb la consegüent denuncia penal. Una grua de l’asseguradora del
conductor va retirar el vehicle.
Motorista ferit en accident de circulació
Divendres a les 7 h la Policia Municipal rebia una trucada del 112 alertant d’una
col·lisió amb un motorista ferit, al carrer de Balmes, al barri del Torrent d’En Pere
Parres. La patrulla desplaçada hi va trobar una ambulància, que va atendre el
motorista de lesions en una cama i finalment el va traslladar a l’Hospital Universitari
de MútuaTerrassa. Sembla que l’accident es va produir quan un turisme que
acabava d’incorporar-se a la circulació al carrer del Marquès de Comillas va creuar
el carrer de Balmes, on s’ha de cedir el pas. El conductor no va veure la motocicleta
que s’apropava i va continuar circulant, motiu pel qual el motorista va frenar per
evitar la col·lisió i la motocicleta va relliscar caient a terra sense arribar a col·lidir
amb el turisme.
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Detingut l’agressor a un agent de la Policia Municipal
Aquest dissabte a la matinada la Policia Municipal va detenir un jove que havia
agredit l'agent que es trobava de vigilància de l’edifici de l'Ajuntament. El jove s'havia
adreçat als porxos de l’Ajuntament i va començar a orinar en una cantonada. Per
aquest motiu l’agent de la Policia Municipal encarregat de la vigilància de l’edifici va
sol·licitar suport a altres indicatius policials i va sortir de l’interior de l’edifici per
informar al jove que no era el lloc adient per fer les seves necessitats. El jove va
agredir i ferir l’agent de policia, i tot seguit va fugir en direcció la Rambla d’Ègara, on
va ser detingut per una dotació que donava resposta a la petició prèvia de suport. En
tot moment va mostrar una actitud molt agressiva, fins i tot en el seu posterior trasllat
a Mútua de Terrassa en compliment dels seus drets com a detingut. També va ser
necessari el trasllat de l’agent agredit a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa
perquè fos atès de les lesions, de caràcter lleu, que va patir.
Persona detinguda per atemptat a agents de la Policia Municipal
Divendres a la nit, minuts després de les 23 h, el responsable d’un establiment d’oci
nocturn del carrer de La Rasa va requerir la presència de la Policia Municipal perquè
una clienta estava provocant danys al local. Els agents desplaçats hi van trobar una
dona molt alterada i sota els efectes de l’alcohol, que inicialment es negava a ser
identificada. Finalment els agents van aconseguir calmar i identificar la dona, que
finalment va marxar del bar. Posteriorment, aquests agents estaven realitzant unes
identificacions al carrer de la Rasa, quan la dona causant dels danys al bar es va
apropar a ells amb intenció d’agredir-los. Els agents van repel·lir l’agressió, van
detenir l’agressora i la van traslladar en un vehicle patrulla a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa. Durant el trajecte la detinguda va donar cops a la mampara i portes
fins a causar-ne danys de consideració. La seva actitud agressiva va continuar al
servei d’urgències de Mútua, on finalment va quedar en observació per prescripció
mèdica. La seva detenció va quedar sense efecte i els agents la van citar per
comparèixer a les dependències de la Policia Municipal.
Robatori amb violència a la zona d’oci del carrer de la Rasa
La matinada de dissabte, minuts després de les 5 h, agents de la Policia Municipal
que realitzaven vigilància de la zona d’oci del carrer de la Rasa, van observar una
baralla entre dues persones. Després de separar i identificar a les parts, una d’elles
va manifestar que l’altra persona li havia donat una empenta i una tercera li havia
amenaçat, robat el seu mòbil i marxat corrents. Els agents van detenir a aquesta
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persona i van facilitar la descripció de l’altra a la resta d’unitats policials, però no la
van trobar. La víctima va posar denúncia a la Policia Municipal i el detingut va ser
traslladat a la Prefectura.
Denuncies per infraccions de trànsit
Dissabte a les 22.50 h, una patrulla de servei al carrer del Príncep de Viana, Can
Boada - Casc Antic, va veure un vehicle realitzar una conducció erràtica. Els agents
van aturar-lo i van fer la prova de detecció alcohòlica al conductor, amb un resultat
positiu de 0,93 mg/l, és a dir gairebé quadruplicant la taxa màxima permesa. Un cop
traslladat a les dependències policials, les proves en etilòmetre evidencial van donar
el mateix resultat. Els agents van denunciar penalment el conductor i van
immobilitzar el vehicle.
Diumenge a les 23 h, una patrulla de servei a l’Avinguda del Vallès, al barri de
Montserrat, va aturar a un vehicle i va identificar al seu conductor, comprovant que
no tenia permís de conducció. L’infractor el té suspès per retirada de punts i no ha
realitzat el curs de sensibilització viària. Els agents van denunciar el conductor
penalment i van immobilitzar el vehicle.
Finalment, aquesta matinada, cap a les 3.40 h, una patrulla de servei a la carretera
de Castellar, a l’alçada de Les Arenes, ha aturat un conductor en observar una
infracció i li han fet la prova d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0.68 mg/l.
l’etilòmetre evidencial ha donat un resultat de 0,77 mg/l. A més, l’infractor no ha
obtingut mai el permís de conducció. Per tot això els agents l’han denunciat per un
delicte contra la seguretat viària. A més, a l’escorcoll del vehicle els agents han
trobat una capsa amb 5,5 gr. d’una substància vegetal, presumptament marihuana,
per la qual cosa també l’han denunciat. El vehicle ha estat immobilitzat i traslladat
per la grua d’Egarvia a la seva base.
Detenció d’una persona per un requeriment judicial
Aquest diumenge, cap a la 1.30 h, una dotació policial que prestava servei al carrer
de Manresa va veure una persona recolzada a una finestra amb una actitud que va
fer sospitar els agents. Un cop identificat, l’individu tenia pendent un ordre de crida,
detenció i presentació al Jutjat d’Instrucció de Terrassa, motiu pel qual els agents
van procedir a la seva detenció i trasllat a dependències policials, i van informar al
jutjat de la detenció.
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Denunciats per llençar runes d’obres als contenidors
La Policia Municipal va denunciar divendres a la tarda un grup de persones que
estaven llençant runa d’una obra en contenidors de residus, al carrer de Mossèn
Àngel Rodamilans. La Policia va rebre avís del servei de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Terrassa, que estava fent un seguiment d’una obra per irregularitats
amb les runes i abocaments. La patrulla desplaçada al lloc dels fets va comprovar
que, efectivament, diverses persones treien runa, fustes i altres deixalles d’obra de
l’interior d’una furgoneta i les llençaven als contenidors de residus urbans, i van
denunciar els autors de la infracció.
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