Nota de premsa
Terrassa, 7 de novembre de 2018

S’enfonsa part de la teulada d’un habitatge al carrer
Volta sense provocar ferits
L’edifici es va desallotjar preventivament per perill de nous despreniments

Sobre les 20.55 h d’ahir, el 112 va avisar que s’havia enfonsat part de la teulada d’un
habitatge de dues plantes al carrer Volta, a l’alçada del carrer de Galileu, i que
s’havia activat a Bombers. Des de Prefectura es va comissionar una patrulla, que en
arribar va confirmar que uns 10 m2 de teulada havien caigut a sobre el fals sostre de
l’habitatge, sense causar cap lesió a les persones que hi vivien. Els agents van
avisar del possible perill de nous despreniments. El sergent responsable del torn de
tarda va acudir al lloc per procedir a la evacuació de les persones de l’interior de
l’edifici.
Els efectius dels Bombers van sanejar la teulada i van indicar la necessitat que el
tècnic municipal avalués l’estat d’habitabilitat de l’immoble. Per precaució, també van
tallar el subministrament de gas i de llum. El sergent de Policia Municipal va
contactar amb l’arquitecte municipal, que va acudir al lloc i va determinar que existia
perill d’enfonsament, per la qual cosa es va precintar l’immoble fins que no es
realitzin les reparacions oportunes. Els agents van informar als propietaris de la
situació de l’immoble i les persones afectades van comunicar que es quedaran a
casa de familiars fins que es solucionin les deficiències de l’edifici.

Un motorista atropella una parella de vianants
A les 20.20 h d’ahir, el 112 va comunicar que un motorista havia atropellat a una
parella de vianants al carrer de Serrano, a l’alçada del carrer del Cementiri Vell, i que
s’havia enviat una ambulància. Una patrulla va acudir al lloc, on l’ambulància va
atendre als vianants lesionats i els va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades al motorista i als testimonis i van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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Un conductor denunciat administrativament per un positiu d’alcoholèmia
A les 0.20 h d’aquesta matinada, un control policial situat a l’avinguda de Francesc
Macià, a l’alçada del carrer de Mossèn Tatcher, ha aturat a un conductor amb
simptomatologia d’haver consumit begudes alcohòliques. Els agents li han realitzat
la prova d’alcoholèmia estimativa, amb un resultat positiu de 0,47 mg/l. S’ha
acompanyat al conductor a Prefectura, on se li han realitzat les proves d’alcoholèmia
evidencials, novament amb taxes positives administratives. Finalment, els agents
han procedit a denunciar al conductor administrativament per conduir havent
consumit begudes alcohòliques, i s’ha procedit a immobilitzar el vehicle.

Una persona detinguda amb una ordre de recerca, detenció i personació
A l’1 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari ha
aturat un vehicle per identificar al seu conductor. Els agents han comprovat amb les
dades del conductor que aquest està reclamat per un jutjat i té pendent una ordre de
recerca, detenció i personació. Els agents han procedit a identificar a la persona i
han procedit a la seva detenció per posar-la a disposició del jutjat. Els agents també
han comprovat que tenia el permís de conduir caducat i han procedit a realitzar la
corresponent denúncia administrativa.
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