Nota de premsa
Terrassa, 17 de agost de 2020

La Policia Municipal denuncia 299 persones per no
dur mascareta durant el cap de setmana
Vuit establiments han estat sancionats per no complir amb l'horari de
terrasses
La Policia Municipal ha realitzat un total de 299 actes de denúncia per infraccions de
la resolució SLT/1648/2020, que regula l'ús de mascareta a la via pública, de
divendres a diumenge. Les denúncies han estat interposades tant a ciutadans i
ciutadanes que circulaven per la via pública, com a grups de joves, que també han
estat denunciats per infraccions d’ordenances municipals, com molèsties, incivisme i
consum d’alcohol en via pública i insults als i les agents. La Policia Municipal també
ha denunciat vuit establiments per l'incompliment de la restricció horària decretada el
passat dia 5 d’agost, que establia que les terrasses de bars i restaurants havien de
tancar a les 12 de la nit. Del total d’aquestes intervencions, quaranta-dues denúncies
per no portar mascareta o dur-la incorrectament, cinc inspeccions d’establiments i
catorze denúncies per ordenances municipals, van ser realitzades durant el
dispositiu conjunt amb Mossos d’Esquadra.
Dos incendis el cap de setmana
Un vehicle va cremar al carrer de la Rioja, dissabte cap a les 15 hores. Quan els
agents van arribar al lloc, la conductora del vehicle els va informar que havia
començat a cremar-se quan anava a agafar-lo. Els Bombers van extingir l'incendi en
un primer moment, però es va haver de tornar a actuar posteriorment, ja que el foc
va revifar i va haver de tornar a ser extingit. Un segon vehicle que es trobava aparcat
al costat del cotxe incendiat va ser retirat per agents de la Policia Municipal, per
evitar que es produïssin danys al mateix.
El dissabte a les 22:59 h, es va avisar d’un incendi en un immoble del carrer de Lleó.
La propietària havia sortit i es va deixar les claus a l'interior. Quan va aconseguir
accedir a l'habitatge es va lesionar les mans intentant apagar el foc que es va
provocar per haver deixat la cuina encesa, que va acabar cremant la campana
extractora.
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Quatre accidents de trànsit
Un motorista va resultar ferit el divendres, quan va tenir un accident al passeig Camp
del Roure, amb un vehicle. Es va avisar a les 19.58 hores i les dotacions policials
traslladades al lloc dels fets van avisar l'ambulància, que va traslladar el motorista a
l'Hospital Universitari MútuaTerrassa amb cremades al colze i un cop al genoll.
Un particular va avisar a la Policia Municipal, divendres al voltant de les 23.18
hores, quan va observar que un vehicle que havia col·lidit amb un semàfor a la
cruïlla del carrer de Miquel Vives amb l'avinguda de Barcelona va marxar del lloc en
direcció a l'avinguda del Vallès, deixant el para-xocs del vehicle a terra. Agents de
Policia Municipal van localitzar el vehicle al passeig del 22 de Juliol sense conductor
i es van dirigir al domicili del titular sense obtenir resposta. Finalment, van
confeccionar denúncia al titular del vehicle per fugir del lloc d’un accident sense
facilitar les dades i van realitzar l’informe tècnic d’accident. Va quedar afectat el
semàfor de la cruïlla on va tenir lloc la col·lisió i un fitó fix, que va quedar arrencat
per la base. Es va avisar per a la reparació dels desperfectes.
En un tercer accident, dissabte a les 4.39 hores, un testimoni va facilitar dades als
agents de la Policia Municipal per localitzar el causant d’un accident al carrer d'Isaac
Peral, ja que va col·lidir amb dos vehicles estacionats provocant danys i va marxar
del lloc, deixant el seu cotxe aparcat al lloc dels fets. El titular del vehicle que va
causar el sinistre va ser denunciat per fugir del lloc d’un accident sense facilitar les
dades.
Diumenge, cap a la 1 de la matinada, es va rebre avís d'un accident amb patinet al
carrer de Blasco de Garay. En arribar al lloc, es comprova que la persona va caure
en xocar amb la vorera. L'ambulància el va traslladar a l'Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
Rave al carrer d'Apol·lo
El diumenge a les 15.35 hores es va realitzar un dispositiu policial amb motiu d’una
festa Rave, ubicada en una nau al carrer d'Apol·lo. Els agents van aturar cinc
vehicles que sortien de la nau on es portava a terme la festa, que van ser
immobilitzats, ja que els seus conductors van donar positiu en la prova de drogo test.
Un dels conductors va ser denunciat, a més, per possessió de substàncies
estupefaents i a un segon se li van instruir diligències penals per no haver realitzat el
curs de sensibilització i reeducació viària després d’una pèrdua de vigència del
permís de conduir.
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Dona embarassada atrapada al seu vehicle
El 112 va alertar la Policia Municipal, diumenge cap a les 19.20 hores, que hi havia
una dona embarassada que deia estar atrapada al seu vehicle a l'avinguda de
Madrid, a causa de la pluja i de l’acumulació d’aigua al carrer. Una unitat del SEM va
assistir a la dona, sense que fos necessari el seu trasllat a cap centre hospitalari, i
Bombers van actuar deixant el lloc transitable.
Ferit per una tapa de clavegueram
Una persona va resultar ferida lleu diumenge, a les 19.30 hores, quan una tapa de
clavegueram va saltar a causa de la pluja i va col·lidir amb el seu vehicle, al carrer
de Ramón y Cajal. El conductor va manifestar que aniria a curar-se pels seus
mitjans.
Xapa a punt de caure
Els Bombers van assegurar una xapa metàl·lica de grans dimensions d’un edifici del
carrer del País Basc, amb perill de caiguda per als vianants, en ser avisats cap a les
19.54 hores per un particular. La presidència del bloc farà les actuacions
necessàries per garantir la seguretat a l'edifici i a la via pública.
Dos atropellaments a la via pública
Un menor va ser atropellat el divendres a les 22 hores al carrer d'Orà i va haver de
ser atès per una ambulància al lloc i finalment traslladat amb ferides lleus a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
El dissabte, la Policia Municipal va rebre avís cap a les 19.38 hores d'un accident al
carrer de Mura en què s'havia atropellat una persona. En arribar, van atendre una
dona ferida fins que va arribar l'ambulància.
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