Nota de premsa
Terrassa, 12 de novembre de 2018

Cau la balconada d’un tercer pis d’un habitatge a la
via sense provocar ferits
Ha tingut lloc al carrer de Níjar amb la Ronda de Ponent
Avui, a les 11.55 h, el 112 ha informat a la Prefectura de la Policia Municipal del
despreniment de la balconada d'un habitatge ubicat al carrer de Níjar, a l’alçada de
la Ronda de Ponent. Una patrulla ha acudit al lloc i ha informat que la caiguda d’una
barana de totxos del terrat de l’immoble ha provocat el despreniment del balcó del
tercer pis, sobre el que han caigut les runes. A la vegada, les runes d’aquest balcó
han caigut a sobre de la balconada del segon pis, mentre que la balconada del
primer pis també ha patit alguns desperfectes. També ha resultat danyada un fanal
de la via pública. Al lloc ha acudit una dotació de Bombers, que ha informat de la
necessitat d'avisar a l'arquitecte municipal per inspeccionar l’habitatge, que ha estat
informat per realitzar la valoració. Una ambulància ha acudit al lloc per assistir a un
dels veïns.

Diversos accidents de trànsit amb alcoholèmies positives dels conductors
implicats
A les 22.25 h d’ahir diumenge, el 112 va comunicar a la Prefectura de la Policia
Municipal que un vehicle havia xocat amb un fanal a la avinguda del Vallès, a
l’alçada del carrer de la Mare de Déu de la Llum. Un patrulla va acudir al lloc i va
observar que el conductor havia resultat il·lès i presentava simptomatologia d’haver
consumit alcohol. Els agents el van sotmetre a la prova d’alcoholèmia estimativa, en
la que va donar una taxa positiva penal. Posteriorment, acompanyat a Prefectura per
fer les proves concloents, el conductor també va donar taxes positives penals. Els
agents van obrir diligències contra ell per un delicte contra la seguretat del trànsit. Es
va avisar al servei de manteniment de l’enllumenat públic i a Eco-Equip per netejar la
via. El vehicle va quedar immobilitzat mecànicament.
Cap a les 23 h de diumenge, un particular va trucar per alertar que un vehicle havia
col·lidit amb un altre que estava estacionat al carrer de Ramón y Cajal, a l’alçada del
carrer d’Albinyana, i que el conductor semblava que volia marxar sense deixar les
dades. Una patrulla de la Policia Municipal va arribar al lloc i va localitzar al
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conductor que havia provocat l’accident, que presentava simptomatologia d’haver
consumit alcohol. Els agents li van realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa, en la
que va donar una taxa de 0,50 mg/l. Posteriorment, el van acompanyar a Prefectura
per realitzar les proves evidencials, en les que va donar taxes positives de 0,47 mg/l
i 0,37 mg/l. El van denunciar administrativament i, en ser informat de les seves
infraccions, el conductor va increpar i menysprear als agents, que van procedir
novament a denunciar-lo administrativament, ara per manca de respecte als agents.
A les 6.20 h de la matinada de diumenge, el 112 va informar que un vehicle havia
bolcat a la carretera d’Olesa, a l’alçada del carrer de Carrasco i Formiguera, i que
s’havia activat a Bombers i el SEM. Un patrulla va acudir al lloc de l’accident, on va
observar que el vehicle bolcat no ocupava la via, que la conductora estava il·lesa i
que la passatgera es queixava d’un cop. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els efectius de Bombers van posar el vehicle dret. Els
agents van fer la prova d’alcoholèmia estimativa a la conductora amb un resultat
positiu de 0,65 mg/l. Aquesta va ser, després. acompanyada a la Prefectura per
realitzar-li les proves d’alcoholèmia evidencials, que també van resultar positives,
amb taxes de 0,63 mg/l, totes dues. Els agents van obrir diligències penals a la
conductora per un delicte contra la seguretat viària.

Altres accidents de circulació durant el cap de setmana
A les 21.45 h de divendres, el 112 va comunicar que s’havia produït una col·lisió
entre un turisme i una motocicleta al carrer del Tren de Baix, amb el carrer de
Lepant, i que s’havia activat una ambulància. Una patrulla va acudir al lloc i va
observar que el motorista havia resultat ferit lleu. Una ambulància el va atendre i el
va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar
l’informe tècnic d’accidents.
Dissabte, a les 13.30 h, un particular va informar d’un accident amb ferits al carrer de
Francisco de Vitòria, a l’alçada del carrer d’Amadeu de Savoia. Una patrulla va
acudir al lloc i va observar que una conductora havia perdut el control del vehicle i
havia col·lidit amb un altre vehicle que estava estacionat i també amb mobiliari d’una
terrassa. Una ambulància va atendre a la passatgera del vehicle i la va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades dels fets i van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.
A les 20.50 h de diumenge, el 112 va informar que un motorista havia caigut al
passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de la carretera de Rellinars, i que havia
activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va
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observar que el motorista presentava lesions. Una ambulància el va traslladar a
l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Intervencions policials a controls d’alcoholèmia i d’estupefaents
A les 0.30 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
aturar el conductor d’un ciclomotor que havia fet una infracció de trànsit al parc de
Gernika. Els agents el van sotmetre a la prova d’alcoholèmia estimativa, amb una
taxa de 0,88 mg/l. Van acompanyar al conductor a Prefectura per fer les proves
d’alcoholèmia concloents, amb taxes positives penals de 0,97 mg/l i 0,95 mg/l. Els
agents li van obrir diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat
viària. Els agents també van comprovar que constava una denúncia per sostracció
del vehicle. Des de Prefectura es va contactar amb el propietari del ciclomotor, que
va manifestar que li havia deixat el vehicle al conductor identificat. Els agents van
activar la grua municipal per portar el ciclomotor a Prefectura fins que el seu
propietari no tregui la denúncia de sostracció.
A les 16.20 h de dissabte, una altra patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
va aturar un vehicle al carrer de Sant Gaietà, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de
Juliol. En demanar la documentació al conductor, els agents van veure
simptomatologia d’haver consumit algun tipus de substància. Per aquest motiu, va
ser sotmès a la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que va donar un resultat
negatiu. Els agents van acompanyar al conductor a Prefectura per fer un Drogotest,
amb resultat positiu en THC. El conductor va ser denunciat administrativament per
conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.
A les 5.05 h de la matinada de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal en
servei ordinari va observar com un conductor realitzava una infracció de trànsit i, en
aturar-lo per demanar-li la documentació, els agents van observar en el conductor
simptomatologia d’haver consumit alcohol. Els agents li van realitzar la prova
d’alcoholèmia estimativa, amb un resultat positiu de 0,50 mg/l. Seguidament, el van
acompanyar a Prefectura per realitzar-li les proves d’alcoholèmia evidencials, que
també van donar taxes positives de 0,40 mg/l i 0,39 mg/l. Els agents van denunciar
al conductor administrativament per circular havent consumit alcohol i van
immobilitzar el vehicle.
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Incendi a una residència universitària
Dissabte, a les 14.35 h, el 112 va informar que sortia fum a la residència d’estudiants
del carrer Ramón y Cajal, a l’alçada de la plaça del Celler, i que s’havia activat a
Bombers i al SEM. Una patrulla de la Policia Municipal va comprovar que els
estudiants havien sortit de l’edifici i no hi havia ningú afectat pel fum. Els agents van
tallar el carrer de Wagner i van desviar el trànsit per l’avinguda de Barcelona per
deixar actuar els vehicles de Bombers i el SEM. Els Bombers van extingir l’incendi i
van comunicar als agents que semblava que el foc havia començat pel rescalfament
d’una nevera i que havien quedat afectades pel foc les cuines de dues habitacions.
Els serveis sanitaris no van haver d’actuar. Els agents van realitzar informe dels fets.

Diligències penals a un conductor que circulava sense permís
A les 0.10 h de la matinada de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal en
servei ordinari va observar com un conductor realitzava una infracció de trànsit al
carrer Castelltort, a l’alçada del carrer de Gaià. En aturar-lo, els agents van observar
que el conductor mai havia obtingut el permís de conduir. Els agents van obrir
diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat viària i van
immobilitzar el vehicle.

Una persona detinguda per una ordre judicial de recerca, detenció i personació
A les 0.40 h d’aquesta matinada, un patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
ha aturat un vehicle amb dos ocupants. En identificar-los, els agents han comprovat
que un d’ells tenia una ordre de recerca, detenció i personació dictada per un jutjat
de Barcelona. Els agents han procedit a la detenció de la persona identificada a qui,
en un escorcoll preventiu, li han trobat una petita quantitat de, presumptament,
marihuana. Han procedit a aixecar un acta de denúncia per tinença de substàncies
estupefaents i han comissat la substància.
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