Nota de premsa
Terrassa, 7 de desembre de 2018

Els aldarulls a Sant Pere Nord acaben amb set
contenidors cremats i danys en 3 vehicles
També es van registrar desperfectes en diferents béns privats

La Policia Municipal de Terrassa va desplegar ahir un dispositiu de prevenció,
realitzant diversos talls de trànsit, per la coincidència de dos actes convocats a la
plaça del Primer de Maig i a la rambla de Francesc Macià. Així, al voltant de les 16 h,
davant de la concentració de grups de persones a la rambla de Francesc Macià, es
va tallar la circulació de la rambla de Francesc Macià i els seus accessos, desviant
els vehicles i els vianants per altres carrers. Els agents de Policia Municipal van
romandre en el lloc fins que van finalitzar els aldarulls i es va poder restablir la
circulació de la zona amb seguretat, al voltant de les 21 h.
Posteriorment, la Policia Municipal va aixecar acta dels danys detectats als espais
públics i també en béns privats. El servei de neteja Eco-Equip va informar que
havien resultat cremats set contenidors, una bateria sencera i dos més de paper i
cartró, amb un cost estimat d’uns 7.500 euros. També es van detectar danys en
béns privats, com danys en un tendal, quatre jardineres trencades, una taula, i
afectacions a tres vehicles a causa de les flames dels contenidors incendiats. La
Policia Municipal va realitzar les gestions pertinents tant amb els propietaris
d’aquests immobles i vehicles, així com amb els corresponents serveis municipals.

Accident d’un motorista que dóna positiu en alcoholèmia
A les 9.37 h d’ahir, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia Municipal
d’un accident de trànsit al carrer d’Antoninus Pius, a l’alçada del carrer de Núria.
Segons sembla, l’accident va ser per la caiguda fortuïta d’un motorista, el qual
presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes
alcohòliques. El conductor va donar un resultat positiu de 0,96 mg/l. en les proves
que se li van realitzar. Al lloc hi va acudir una ambulància, que no va haver de
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traslladar el conductor a cap centre sanitari. El conductor serà investigat per un
presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

Una fuita de gas en un edifici del carrer de Santa Cecília
Cap a les 18 h d’ahir, un veí d’un edifici del carrer de Santa Cecília va informar a la
Policia Municipal d’una fuita de gas als baixos de l’edifici. Al lloc s’hi va personar una
patrulla i una unitat de Bombers, que desprès d’una primera valoració i registres
positius, van tallar el subministrament i van realitzar tasques de ventilació. La Policia
Municipal va tallar la circulació del carrer mentre es realitzaven aquestes tasques.
Segons sembla, la fuita s’hauria produït degut a un robatori de tubs de la canalització
de gas. Posteriorment es van personar operaris de l’empresa de subministrament
per reparar la fuita.

Positiu en alcoholèmia
A les 20.15 h d’ahir dijous, una patrulla de la Policia Municipal va aturar a un turisme
al carrer d’Arquímedes, a l’alçada del carrer de Wat, a l’observar una conducció
erràtica en la seva trajectòria. Aturada, la conductora del vehicle presentava signes
de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, raó per les que va ser
sotmesa a les proves de detecció, donant un resultat positiu de 1,14 mg/l. Aquesta
persona serà investigada per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

Detenció per un presumpte delicte de furt
Aquesta matinada, cap a les 0.35 h, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat
una motocicleta al carrer de l’Arquitecte Puig i Cadafalch. El conductor no ha
presentat cap documentació i ha manifestat que havia trobat el vehicle tirat a terra.
Després de diverses gestions, s’ha pogut contactar amb el propietari del vehicle, que
ha informat que ja havia denunciat el robatori de la motocicleta. El conductor ha estat
detingut per un presumpte delicte de furt i ús de vehicle a motor, i la motocicleta ha
estat traslladada a la Prefectura per al posterior lliurament al seu propietari.
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Tres persones investigades per danys en vehicles
A les 3.28 h de la matinada de dijous, la Policia Municipal va ser alertada que al
carrer de Venus, a l’alçada del de Geminis, hi havia tres persones trencant miralls
dels vehicles estacionats. Al lloc s’hi van personar diverses dotacions que van
comprovar els fets i van localitzar a tres persones al lloc. Un d’ells, en veure la
presència policial va sortir corrents i va caure per un desnivell, patint rascades i
algunes contusions de caràcter lleu, no precisant assistència mèdica. Aquestes
persones, que van ser identificades i seran investigades per un presumpte delicte de
danys, també van ser denunciades per una infracció de les ordenances municipals al
llançar ampolles de vidre al terra.

Accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta
Dimecres, pels volts un quart de 6 de la tarda, el servi d’emergències 112 va
informar a la Policia Municipal d’un accident de trànsit entre un turisme i una
motocicleta a la cruïlla del carrer de la Independència i el carrer de Mossèn Pursals.
La dotació que hi va acudir va assistir a la unitat del SEM desplaçada, que va
traslladar el motorista al servei d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
La col·lisió es va produir en no realitzar correctament el conductor del turisme el
senyal de cediu el pas que li afectava.

Incendi de matolls
A les 18.40 h de dimecres, la Policia Municipal va ser alertada d’un incendi a una
nau industrial del carrer de la Perdiu. Al lloc s’hi va personar una patrulla que va
comprovar que es tractava d’un incendi de matolls. En l’extinció del foc, hi van actuar
tres camions del parc de Bombers de Terrassa.

Alcoholèmia positiva
La matinada de dijous, cap a les 3.47 h, la Policia Municipal va ser requerida per una
patrulla dels Mossos d’Esquadra per realitzar les proves d’alcoholèmia a un
conductor que havien aturat a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de Mura.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

Aquesta persona va donar un resultat positiu de 0,62 mg/l., fet pel que va ser
sancionat administrativament.
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