Nota de premsa
Terrassa, 26 de novembre de 2018

S’enfonsa part del sostre d’una casa al carrer de
Bartrina sense provocar ferits
Es va localitzar una persona al pati del domicili, que va resultar il·lesa
El passat divendres, a les 12.30 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
informava que s’havia enfonsat part del sostre d’una casa ubicada al carrer Bartrina,
a l’alçada del carrer del Doctor Ferran, i que s’havia activat a Bombers. Es van
comissionar tres dotacions de la Policia Municipal, que en arribar van comprovar que
part del sostre del domicili que dóna al carrer de Barrina s’havia enfonsat i no es
podia accedir al domicili a causa de la runa caiguda a la via.
Els agents van tallar provisionalment el carrer per tal de facilitar la tasca de les
quatre dotacions de Bombers que van actuar al lloc. Els efectius de Bombers hi van
accedir pel pati de darrera de la casa, on van localitzar una dona que viu al domicili i
que va resultar il·lesa.
Es va demanar la presència de l’arquitecte municipal per avaluar l’estat de la casa
desprès del seu enfonsament. Els agents van realitzar les gestions pertinents amb
els Serveis Socials municipals per trobar allotjament provisional a la família que viu a
la casa, que va quedar inhabitable, i també es van realitzar gestions amb
l’assegurança de l’immoble. Finalment, el domicili va queda precintat i l’arquitecte
municipal determinarà les reparacions necessàries a l’estructura perquè pugui tornar
a ser habitable.

Diversos accidents de trànsit al llarg del cap de setmana
A les 12.15 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per alertar
de la caiguda fortuïta d’un motorista al carrer del Pare Llaurador, a l’alçada del carrer
d’Arquímedes. Una ambulància va atendre del cop al motorista i no va ser necessari
el seu trasllat a un centre mèdic. Els agents van informar que la caiguda podia ser
conseqüència de la pluja i que l’impacte de la motocicleta havia ocasionat uns
desperfectes lleus a la persiana d’un establiment.
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A les 22.10 h de divendres, el 112 va informar de la col·lisió entre dos vehicles a
l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer del Maresme. Dues ambulàncies
van arribar al lloc i van atendre als conductors de lesions lleus. Els agents van
demanar la presència de la grua municipal per retirar els vehicles de la via i van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.
A les 5.25 h de dissabte, el 112 va informar d’un accident al carrer de Tortosa, a
l’alçada del carrer de Cervera. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc,
on va observar que el vehicle que havia ocasionat l’accident havia marxat del lloc
sense deixar les seves dades. Els agents van parlar amb els testimonis i van
esbrinar el domicili del conductor escàpol, a on es van dirigir i van trobar el vehicle
estacionat, amb danys compatibles amb l’accident. Els agents van realitzar un
reportatge fotogràfic dels fets i van deixar un avís de citació al propietari del vehicle.
A les 11.55 h de dissabte, el 112 va informar d’una col·lisió entre dos vehicles sense
ferits al carrer Ordal, a l’alçada del carrer de Puigmal. En arribar, els agents van
demanar la documentació als conductors i van observar que un d’ells només
presentava una fotocopia d’un permís de conduir sense fiabilitat. Els agents van
immobilitzar el seu vehicle i li van obrir diligències per una delicte contra la seguretat
viària. També va ser citat per anar a jutjat.
A les 12.30 h de dissabte, el 112 va informar d’un atropellament al carrer del Doctor
Ayrmerich i Gilabertó, a l’alçada del carrer de Mossèn Àngel Rodamilans. En arribar,
la dotació policial es va observar que un vianant que creuava el carrer amb un
caminador havia estat colpejat lleument per un vehicle. Una ambulància el va
atendre i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa.
A les 21.25 h de dissabte, la trucada d’un particular va informar que un conductor
havia col·lidit contra el seu vehicle per darrera i que semblava ebri i mostrava una
actitud agressiva. Els agents van sotmetre al conductor que havia provocat l’accident
a la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que va donar una taxa positiva de 0,75
mg/l. Els agents el van acompanyar a Prefectura per realitzar les proves
d’alcoholèmia de contrast, en les que va donar també taxes positives de 0,73 mg/l.
Els agents van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària.

Diverses alcoholèmies positives del cap de setmana
A les 0.20 h de la matinada de dissabte, un vehicle patrulla de la Policia Municipal
que circulava pel carrer d’Ibàñez Aldecoa, va aturar un vehicle a l’alçada de la
carretera de Castellar i, en demanar-li la documentació a la conductora, va observar
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que aquesta podia estar afectada per l’alcohol. Els agents li van realitzar la prova
d’alcoholèmia estimativa, en la que va donar una taxa positiva de 0,60 mg/l. Els
agents la van acompanyar a Prefectura per realitzar-li les proves d’alcoholèmia de
contrast, en les que va donar novament taxes positives de 0,60 mg/l i 0,56 mg/l. Per
aquest motiu, la conductora va ser denunciada administrativament per conduir un
vehicle havent consumit begudes alcohòliques.
Dissabte, a les 4.25 h de la matinada, una altra patrulla de la Policia Municipal va
observar un vehicle que circulava erràticament pel passeig del Vint-i-dos de Juliol i el
va aturar a l’alçada del carrer del Mont Perdut. Els agents van observar que el
conductor presentava simptomatologia d’haver consumit alcohol i li van realitzar la
prova estimativa d’alcoholèmia, en la que va donar una taxa positiva de 0,50 mg/l.
Els agents el van acompanyar a Prefectura per realitzar-li les proves d’alcoholèmia
evidencials, en les que també van donar taxes positives de 0,51 mg/l. Els agents van
immobilitzar el vehicle i van denunciar administrativament al conductor per conduir
un vehicle havent consumit begudes alcohòliques.
Diumenge, a les 5.30 h, un control policial situat a la plaça del Països Catalans va
aturar un conductor, que va donar positiu a la prova d’alcoholèmia estimativa, amb
una taxa de 0,57 mg/l. Els agents el van acompanyar a Prefectura per realitzar-li les
proves d’alcoholèmia evidencials, en les que va donar taxes positives de 0,61 mg/l.
Els agents van denunciar al conductor administrativament per conduir havent
consumint begudes alcohòliques.

Li deixen el vehicle en custodia i dóna positiu en alcoholèmia
A les 17.30 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un turisme
ocupat per tres persones a l’avinguda del Vallès, a l’alçada de la rambla de Francesc
Macià, per una infracció de trànsit. Els agents van observar que una de les finestres
del vehicle estava trencada, amb els vidres trencats a l’interior. El conductor els va
explicar que el propietari li havia deixat el vehicle. Els agents van fer diverses
gestions i van confirmar que el vehicle no constava com a sostret, però que no havia
passat l’ITV i tampoc tenia contractada l’assegurança. Posteriorment, es va personar
al lloc una persona que va manifestar ser el propietari del vehicle, però que no
coincidia amb el que constava a les bases de la DGT, i va manifestar que, per
motius personals, havia autoritzat a aquesta persona a estacionar el cotxe però no a
circular amb ell. El conductor presentava signes de trobar-se sota els efectes de
l’alcohol i va ser sotmès a la prova d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,43
mg/l. El conductor va ser sancionat per conduir un turisme amb una taxa d’alcohol
superior a la permesa. El propietari del vehicle també va ser sancionat, en aquest
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cas per no disposar d’ITV i no tenir contractada l’assegurança. El vehicle va ser
immobilitzat i traslladat al dipòsit de vehicles.

Decomís de substàncies estupefaents
Aquesta matinada, a les 1.10 h, al carrer del Duero, a l’alçada de la carretera de
Montcada, una patrulla de la Policia Municipal ha decomissat al conductor d’un
vehicle 8,9 grams de marihuana i 0,35 g de haixix.
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