Nota de premsa
Terrassa, 2 d’abril de 2019

La Policia Municipal deté un home per trencar una
ordre d’allunyament
Un particular va trucar la policia perquè l’home causava molèsties al carrer
Ahir dilluns al matí la Policia Municipal va detenir un home per trencar una ordre
d’allunyament. Els fets van tenir lloc minuts abans de les 10.30 hores, quan un
particular va trucar per avisar que un home en estat ebri estava causant molèsties al
carrer d’Amèrica, a l’alçada del camp de futbol de Can Parellada. Una patrulla es va
adreçar al lloc i va localitzar l’home. En identificar-lo, els agents van comprovar que
tenia una ordre d’allunyament d’una altra persona i que estava incomplint aquesta
ordre. Els agents van informar l’home del seus drets, el van detenir per
d’incompliment de una ordre judicial i el van traslladar a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa per ser visitat per un metge.
La Policia Municipal atura un conductor ebri gràcies a l’avís del personal d’una
benzinera
Ahir al vespre, cap a les 20 h, la Policia Municipal va rebre una trucada de la
benzinera situada a l’Avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer del Jiloca, avisant que
el personal havia vist com un home estava repostant en aquest establiment en un
estat evident d’embriaguesa. Una patrulla policial va arribar a la benzinera just quan
el vehicle hi sortia. Els agents van fer senyals acústics i lumínics al conductor,
engegant la sirena, però aquest no semblava adonar-se’n. Finalment els agents van
aconseguir aturar el vehicle i van portar al conductor a les dependències policials per
realitzar les proves d’alcoholèmia. Els resultats van ser de 0,91 i de 0,87 mg/l, per la
qual cosa els agents van immobilitzar el vehicle i van denunciar al conductor per un
delicte contra la seguretat viària.
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Accident de trànsit amb un motorista implicat
Ahir a la tarda, a les 13.15 h, el 112 va informar la Policia Municipal per informar que
s’havia produït un accident amb un turisme i una motocicleta implicats, al carrer
Menéndez y Pelayo, a l’alçada del carrer del Sindicat. La patrulla desplaçada va
comprovar que el motorista estava ferit lleu. Un equip mèdic va atendre el ferit i
l’ambulància el va traslladar a Hospital Universitari MútuaTerrassa. Eco Equip va
netejar les restes de l’accident que havien quedat a la via pública.
Despreniments a la façana d’un habitatge
Ahir dilluns a les 13.41 h la Policia Municipal va rebre avís d’un ciutadà que
informava que s’havien produït despreniments a la façana d’un edifici ubicat al carrer
del Pla de l’Ametllera, a l’alçada del carrer de Monturiol. Una patrulla es va desplaçar
al lloc indicat i va comprovar que tot l’habitatge estava en runes i podria haver-hi
perill per les persones. Els agents van tallar el carrer i van donar avís a Bombers per
sanejar la façana. La Unitat de Bombers hi va treballar mentre la Policia Municipal
derivava el trànsit pel carrer de Monturiol en sentit contrari. Des de Prefectura es va
intentar sense èxit contactar amb la propietat de l’immoble.
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