Nota de premsa
Terrassa, 3 de juny de 2019

Rescat de cinc gossos en estat d’abandonament
d’un habitatge
Els animals es trobaven desnodrits i plens de paràsits
El passat divendres, el Jutjat de Guàrdia va oficiar una comitiva judicial per adreçarse a un domicili del carrer del Pintor Borrassà per un presumpte delicte de
maltractament animal. La comitiva, formada per la Secretària Judicial, un veterinari
del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD), un agent de Protecció de la Salut
de l’Ajuntament de Terrassa, una unitat de Bombers i varies patrulles de la Policia
Municipal es va personar al domicili esmentat a les 11.24 h. El resident de l’habitatge
va facilitar l’entrada a la comitiva, que va trobar a l’interior cinc gossos en evident
estat de desnutrició i plens de paràsits. El CAAD es va fer càrrec del animals, mentre
que l’habitatge va ser inspeccionat per tal de fer una valoració de la situació
higiènico-sanitària, tot informant als veïns de la forma de procedir per la neteja i
desinfecció dels seus habitatges, en cas de resultar afectats.

Actuació per a la retirada d’un rusc d’abelles a la via pública
Divendres, a les 15 h, alertats pel servei 112, una dotació de Bombers i una patrulla
de la Policia Municipal van acudir a la plaça del Comte Guifré, on hi havia un rusc
d’abelles a l’interior d’una jardinera, davant d’un establiment obert al públic. Els
agents van actuar per senyalitzar la zona fins a l’arribada d’un apicultor, que es va
fer càrrec del rusc.

Dues actuacions per sanejar façanes
Al llarg del cap de setmana, diverses dotacions de Bombers van fer dues sortides
per netejar despreniments de part de façanes d’edificis. La primera va tenir lloc
divendres, a les 16.15 h, en un edifici ubicat al carrer de Salmerón, a l’alçada del
carrer del Doctor Pearson, després que una veïna va avisar de la situació. Una
patrulla de la Policia Municipal va tallar el trànsit de la via mentre la dotació de
Bombers actuava per netejar la façana.
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Dissabte, a les 18.05 h, una patrulla va actuar a causa del despreniment de part
d’una passarel·la que comunica dos edificis ubicats al carrer de Tremp. Les
dotacions de Bombers van netejar la zona afectada.

Tomben un quadricicle al carrer del Doctor Ferran
A les 23.25 h de divendres, el servei d’emergències 112 va informar que al carrer del
Doctor Ferran, a l’alçada del carrer del Pintor Borrassà, hi havia un quadricicle bolcat
i brollant benzina a la calçada. Al lloc va acudir una patrulla de la Policia Municipal i
una dotació de Bombers, que van col·locar el vehicle al lloc on estava aparcat, d’on
sembla que l’havien fet bolcar, i van tallar el besament de combustible.

Detinguda una persona pel robatori d’un telèfon mòbil
A les 00.22 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal en servei de vigilància
va ser requerida per un ciutadà que va denunciar que l’havien agredit i arrencat de
les mans el seu telèfon mòbil al carrer de Galileu. L’agredit va facilitar als agents la
descripció del responsable, i aquests van notificar els fets a la Central. Seguidament,
una altra patrulla va localitzar a una persona de les característiques facilitades per la
víctima al carrer del Pintor Fortuny, en direcció a la ronda de Ponent. La persona
sospitosa, en adonar-se de la presència policial, va intentar fugir corrent però va ser
aturada al carrer del Concili Egarenc. El presumpte lladre es va resistir en el moment
de ser identificat pels agents i va agredir a un d’ells. Es va comprovar que el
presumpte autor del robatori, a més, tenia una ordre de detenció i ingrés a presó
d’un jutjat de Terrassa. El detingut va ser traslladat a les dependències de la Policia
Municipal en espera de ser presentat davant de l’autoritat judicial.

Un motorista investigat per conduir sense permís
A les 22.40 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va aturar a una
motocicleta que circulava pel carrer de Galileu, a l’alçada del carrer de Fra
Bonaventura Gran. Desprès de consultar la base de dades, els agents van
comprovar que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir, motiu pel
qual serà investigat per un delicte contra la seguretat del trànsit.
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Atropellament a la rambla de Francesc Macià
A les 10 h de dissabte, va tenir lloc un atropellament a la rambla de Francesc Macià,
a l’alçada del carrer de Mossèn Tatcher. Al lloc es va desplaçar una patrulla de la
Policia Municipal i una ambulància, que va traslladar a la persona ferida a l’Hospital
de Terrassa, en principi amb ferides de caràcter lleu. Sembla que l’accident va tenir
lloc quan el conductor es va enlluernar amb el sol i no va veure la presència del
vianant, al qual va colpejar quan creuava la calçada correctament.

Tres alcoholèmies positives al llarg del cap de setmana
Aquesta cap de setmana la Policia Municipal ha dut a terme tres intervencions amb
conductors que han donat positiu en les proves d’alcoholèmia, el que s’ha traduït en
dues denúncies administratives i una penal. Dissabte, a les 20.30 h, va tenir lloc un
accident de trànsit sense ferits a l’avinguda de les Glòries Catalanes, a l’alçada del
carrer d’Àngel Guimerà, amb un turisme i un camió implicats. El conductor del camió
va donar un resultat positiu a les proves d’alcoholèmia de 0.81 mg/l, motiu pel qual
serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat de trànsit.
La matinada de dissabte, a les 5.15 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar a
un ciclomotor que circulava en sentit contrari pel carrer de Núria, a l’alçada del carrer
de Maria Auxiliadora. El motorista va donar una taxa positiva de 0.56 mg/l en les
proves d’alcoholèmia, i va ser denunciat administrativament per conduir amb una
taxa d’alcohol superior a la permesa, així com també per no tenir contractada
l’assegurança del vehicle.
Més tard, a les a les 19.02 h, va tenir lloc un altre accident de trànsit, sense ferits, a
la cruïlla dels carrers de Faraday i de Watt. Sembla que un dels conductors implicats
no va respectar el senyal de cediu el pas que l’afectava. Aquest conductor va donar
positiu en les proves d’alcoholèmia que se li van realitzar, amb una taxa positiva de
0.43 mg/l, sent denunciat administrativament per conduir amb una taxa d’alcohol
superior a la permesa.

Denunciat per conduir sense el permís
Ahir diumenge, a les 5.17 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar a un
vehicle al carrer de Tàrrega, a l’alçada del carrer de Mura. En comprovar les dades
del conductor, els agents van descobrir que aquest mai no havia obtingut un permís
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de conduir i que el vehicle no tenia contractat l’assegurança obligatòria. Per aquest
motiu, el conductor serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit i denunciat administrativament per no tenir el vehicle assegurat.
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