Nota de premsa
Terrassa, 18 de juny de 2019

Aturada una obra per no disposar de les mesures de
seguretat preceptives
Agents de la Policia Municipal van detectar les mancances
A les 15.16 h d’ahir dilluns, la trucada d’un ciutadà va trucar a Prefectura per
demnunciar les molèsties produïdes per una obra. Una patrulla de la Policia
Municipal va acudir al lloc dels fets, ubicat al carrer de la Fraternitat, a l’alçada de la
carretera de Matadepera. Un cop allà, els agents van observar que l’obra no
comptava amb les mesures de seguretat preceptives. Els agents van verificar que no
s’havia instal·lat cap tipus de xarxa per protegir d’una possible caiguda d’objectes a
la via pública, fet que posava en perill la seguretat de veïns i vianants. Per aquest
motiu, els agents van paralitzar l’obra i es va realitzar la denúncia corresponent.

Retirada de la via pública d’una taca perillosa per a la circulació
Ahir dilluns, a les 16.40 h, una trucada del 112 va comunicar a la Policia Municipal
que a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Colom, hi havia una taca a la
calçada que podia resultar perillosa per als vehicles. Una dotació de la Policia
Municipal va acudir al lloc assenyalat, des d’on va comunicar que la taca era
relliscosa i arribava fins al carrer de Vallparadís. Des de la Central de Policia
Municipal es va donar avís a Eco-Equip per tal de netejar la zona.

Un vehicle immobilitzat per manca d’assegurança
A les 20 h d’ahir dilluns, agents de la Policia Municipal van procedir a immobilitzar un
vehicle perquè no tenia en vigor l’assegurança obligatòria. Els fets van tenir lloc al
carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, a l’alçada del carrer de Jacint Elías. Els agents
també van denunciar al conductor, segons les Ordenances Municipals, per la seva
manifesta manca de respecte vers als agents de l’autoritat.
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