Nota de premsa
Terrassa, 29 de març de 2019

Tall de trànsit a la Rambla d’Ègara per un
despreniment de trossos de la façana d’un edifici
Efectius de Bombers van fer el sanejament de la façana afectada
Ahir dijous, a les 11.50 h, diverses trucades a la Prefectura de Policia Municipal van
comunicar que a la Rambla d’Ègara, a l’alçada del CAP Rambla, estaven caient
trossos de la façana d’un edifici, amb el conseqüent perill pels vianants i els vehicles.
Van acudir al lloc dues dotacions de la Policia Municipal i una dotació del Parc de
Bombers de Terrassa. Les unitats policials van tallar el trànsit de vehicles i vianants
mentre els efectius de Bombers treballaven per fer el sanejament de la façana
afectada. Els agents van comunicar als presidents de les comunitats afectades la
necessitat de realitzar una reparació adient per evitar més riscos. A les 12.40 h, una
vegada Bombers van finalitzar els treballs, es va reobrir la Rambla i restablir el
trànsit de vehicles i vianants.

Un accident de circulació amb la conductora d’un ciclomotor ferida lleu
A les 14.45 h d’ahir dijous, el 112 va informar d’un accident de trànsit a la cruïlla dels
carrers de Núria i de Sant Mateu, en el que la conductora d’un ciclomotor havia patit
lesions. El vehicle de la Policia Municipal desplaçat al lloc va trobar la motorista
estirada al terra, conscient i amb el casc posat. De seguida va arribar una
ambulància que, desprès d’atendre a la ferida, la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que una furgoneta i el ciclomotor van col·lidir
quan el conductor del primer vehicle no va respectar la senyalització de cediu el pas
que l’afectava.

Tall de trànsit al carrer de Vallparadís per vessament d’oli a la calçada
A les 16.30 h d’ahir, una unitat de la Policia Municipal va comprovar que la calçada
del carrer de Vallparadís presentava un estat relliscós a causa del vessament d’una
substància que semblava oli. El vessament es va produir quan la carga d’una
furgoneta que transportava oli recollit a diversos establiments per al seu reciclatge va
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caure a la calçada. Es va procedir al tall del carrer de Vallparadís, entre la carretera
de Montcada i el carrer de Prim, ja que l’estat de la via suposava un perill per als
vianants i els vehicles. Un altre vehicle policial va traslladar vuit sacs de sepiolita,
que els agents van escampar a la calçada. A les 18.05 h, una vegada la substància
lliscant va quedar totalment coberta per la sepiolita, es va restablir el trànsit. Es va
denunciar administrativament al conductor de la furgoneta per no adoptar les
mesures de seguretat amb la carrega del seu vehicle i es va comunicar el fet a EcoEquip perquè procedís a realitzar una neteja a fons de la zona.

Conductor de ciclomotor investigat per un delicte contra la seguretat del
trànsit
A les 19.40 h d’ahir dijous, una dotació de la Policia Municipal va observar com un
ciclomotor circulava per la vorera del carrer de Jacint Elias i, en advertir el conductor
la presència policial, va baixar precipitadament del vehicle i va seguir a peu
empenyent-lo. Els agents li van sol·licitar la documentació i els agents van
comprovar que el ciclomotor no estava assegurat i el conductor no disposava de cap
llicència per conduir-lo. Per tot l' esmentat, els agents van confeccionar les oportunes
denúncies administratives davant la manca de documentació i per diverses
anomalies del ciclomotor. De la mateixa manera, es van instruir diligències al
conductor per la comissió d'un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

Detingut el conductor d’un ciclomotor investigat per delicte contra la seguretat
del trànsit
A les 3.25 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal ha vist un
vehicle circulant de forma anòmala per l'avinguda d’Àngel Sallent, a l’alçada de la
carretera de Martorell. Els agents han aturat el vehicle i li han sol·licitat la
documentació al conductor. Mitjançant les comprovacions corresponents, han
esbrinat que a aquesta persona li constava una suspensió temporal del permís de
conduir per sentència judicial. En observar en el conductor símptomes de consum
d’alcohol, s’ha procedit a realitzar les reglamentàries proves d’alcoholèmia, amb un
resultat positiu d’1,13 i 1,10 mg/l. Davant les infraccions comprovades, s’ha procedit
a la detenció del conductor, motivada per la concurrència de delictes apreciats en els
fets, instruint-se les oportunes diligències judicials.
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