Nota de premsa
Terrassa, 4 de gener de 2019

Una persona denunciada per fer servir al seu vehicle
una tarja acreditativa de discapacitat que no és seva
La Policia Municipal està investigant el cas per denunciar la persona
conductora per una possible falsedat documental
Aquest dijous a les 15:05 hores un vehicle patrulla que circulava pel carrer de Sant
Nebridi, al barri del Cementiri Vell, va observar un turisme estacionat a sobre d’un
pas de vianants. Els agents van denunciar el turisme quan la persona conductora es
va presentar. Van observar que tenia al quadre de comandament una fotocòpia
d’una tarja nominal acreditativa de discapacitat. En realitzar la comprovació, van
esbrinar que la persona titular del la tarja no era la persona que conduïa el vehicle,
fent doncs un ús irregular d’aquesta. Els agents van denunciar administrativament la
persona conductora i li van retirar la tarja. Hores d’ara, s’estan fent tràmits pendents
de realitzar una denúncia penal a aquesta persona per una possible falsedat
documental.

Vehicle cremant al barri del Centre
Aquest dijous a les 11:00 hores la Policia Municipal va rebre una trucada del 092 en
què s’alertava d’un turisme cremant al carrer de la Cisterna, al barri del Centre. Es
van comissionar dues unitats motoritzades que, a la seva arribada, van informar que
estava cremant la part del motor del vehicle. Al lloc, es va presentar una unitat del
parc de Bombers de Terrassa que va sufocar l’incendi. La part del motor va quedar
totalment cremada. Els agents van realitzar tasques de regulació del trànsit, ja que el
carrer va estar tallat durant quaranta minuts mentre treballaven els bombers. No va
haver-hi cap ferit i la mateixa persona conductora va donar avís a la seva
assistència. Es va realitzar una inspecció ocular i acta d’incendi.

Incendi en un establiment del barri de Les Arenes
Aquest dijous a les 13:10 hores Bombers de Terrassa va informar la Policia
Municipal que hi havia un incendi a un establiment situat al carrer d’Olot, al barri de
Les Arenes, i que ja havien adreçat unitats cap al lloc. Des de Prefectura, es van
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comissionar dos vehicles patrulla per atendre la incidència i realitzar tasques de
regulació del trànsit i possible evacuació de persones de l’establiment. Al lloc hi
havia tres dotacions de bombers i una de Mossos d’Esquadra. Sembla ser que
s’estava cuinant amb el foc a terra i la flama estava tan alta que va tocar l’exterior i el
sostre i es va iniciar l’incendi. Al lloc es va presentar una ambulància que va atendre
una de les persones treballadores de l’establiment, que en sortir corrent al carrer, va
ensopegar i va caure a terra, però no va haver de ser traslladada a cap centre de
salut. L’incendi va ser sufocat trenta minuts després i es van produir danys a la cuina
a causa del foc i el fum. Els agents van realitzar una inspecció ocular i acta d’incendi.

Camió desfrenat col·lideix amb vehicles estacionats al barri d’Ègara
La Policia Municipal va rebre alerta, dijous a les 15:20 hores, que s’havia produït una
col·lisió a l’Avinguda del Vallès, al barri d’Ègara. Es va comissionar un vehicle
patrulla que va informar que es tractava d’un camió amb remolc carregat de vehicles
que es va desfrenar i va desplaçar-se sense control fins a topar amb uns vehicles
estacionats. Sembla ser que l’accident es va produir quan el conductor del camió va
aturar la marxa davant d’un cediu el pas en una forta pendent. Al panel de conducció
se li va accionar un avís lluminós d’avaria mecànica i, seguidament, el camió es va
desfrenar i va desplaçar-se enrere, colpejant dos vehicles estacionats. Un dels
conductors va resultar ferit lleu i va manifestar que aniria a curar-se a un centre
mèdic pels seus propis mitjans. Els agents van tallar la circulació mentre es retiraven
els vehicles afectats. Van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Despreniments de façana en un immoble de Ca N’Aurell
Un ciutadà va alertar la Policia Municipal, aquest dijous a les 15:50 hores, que al
carrer d’Arquímedes, al barri de Ca N’Aurell, s’estaven produint despreniments de
façana d’un immoble. Es va comissionar un vehicle patrulla que va informar que
s’estaven produint despreniments d’una balconada i va demanar la presència de
Bombers. Bombers va enviar una dotació que va netejar el balcó i part de la façana
per assegurar la zona. Des de Prefectura es van realitzar gestions per localitzar el
titular de l’immoble. Les tasques de sanejament van terminar a les 17:00 hores i es
va tornar a restablir amb normalitat la circulació en aquest tram de carrer.
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