Nota de premsa
Terrassa, 5 d’abril de 2018

Incendi en un àtic del carrer del Nord
En el moment dels fets no hi havia ningú a dintre de l’habitatge
A les 16 h d’ahir dimecres, el 112 va informar la Policia Municipal d’un incendi en un
habitatge, concretament un àtic, del carrer del Nord, a l’alçada del carrer de la Mina.
Des de la Central de Comandament es van comissionar dos vehicles patrulles i un
caporal per coordinar les tasques policials. Així mateix, es va comissionar un altre
vehicle patrulla per tallar el carrer del Nord a l’alçada de l’estació de la Renfe. Els
agents van parlar amb un veí de l’habitatge, que va informar que al pis afectat hi
vivia una persona gran i que era possible que estigués a dintre. Els agents van trucar
a la porta, però no va obrir ningú i estava tancada amb clau. Un dels agents va
accedir a la terrassa de l’immoble des de el patí del veí i va observar com sortia
força fum per sota de la persiana.
L’agent va forçar una finestra i va accedir al pis, que estava ple de fum i amb alguns
mobles cremant. L’agent va extingir les flames amb un extintor que li va facilitar el
veí i va buscar a l’habitant del pis, sense èxit. Amb l’ajut de més agents, van poder
obrir les finestres per airejar l’habitatge. Els efectius de dues dotacions del Parc de
Bombers de Terrassa van sufocar totalment l’incendi i van comprovar que no hi
havia cap persona a dintre.
Els agents van observar la terrassa del pis afectat, on s’estava instal·lant tela
asfàltica per a impermeabilitzar-la, una operació per a la que es fa servir un bufador,
que era al lloc, amb una ampolla de gas butà. Sembla que l’incendi es va originar a
conseqüència d’aquests treballs de reparació i que, en el moment en que es va
produir, no hi havia cap treballador a la terrassa. Més tard el titular es va presentar a
l’habitatge, que hi va poder accedir sense cap més incidència.

Un accident amb ferits amb un conductor que va donar positiu en cocaïna
A les 16.35 h d’ahir, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un accident de circulació
amb un ferit lleu a l’avinguda del Vallès, a l’alçada de Jaen. Des de la Central de
Comandament es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que una
ambulància estava atenent el conductor d’un dels vehicles implicats, que
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posteriorment va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van comprovar que l’altre conductor estava indocumentat. Tot i que en la prova de
detecció alcohòlica en aire expirat va donar un resultat negatiu, els agents van
observar que aquesta persona mostrava símptomes de trobar-se sota la influència
d’alguna substància. Un vehicle patrulla el va traslladar a la Prefectura de la Policia
Municipal, on se li van fer les proves de detecció amb un drogotest, en les que va
donar un valor positiu en cocaïna.
Els agents que van quedar al lloc de l’accident van demanar la presència del servei
de la grua municipal per retirar el vehicle, que havia quedat al mig de la via, i
restablir la circulació amb normalitat. També van comprovar que el vehicle no tenia
concertada l’assegurança obligatòria i van procedir a denunciar al conductor per
manca d’assegurança, així com a immobilitzar el vehicle i obrir diligències penals per
el positiu en cocaïna. Es va realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Denunciat un conductor en estat ebri
Sobre l’1.20 h d’aquesta matinada, un vehicle camuflat de la Policia Municipal de
Terrassa que realitzava tasques de vigilància i seguretat ciutadana ha observat un
turisme que circulava sense llum i amb una conducció erràtica pel passeig del Vint-idos de Juliol, a l’alçada del carrer de Sant Ferran. Els agents han aturat el vehicle i
han comprovat que el conductor podria trobar-se sota la influència de l’alcohol. La
Central de Comandament ha enviat al lloc un vehicle patrulla amb un etilòmetre
portàtil, i en les proves el conductor ha donat un valor de 0,90 mg/l. Traslladat a la
Prefectura de la Policia Municipal, se li han fet les proves de detecció alcohòlica en
aire expirat, donant novament valors positius de 0,90 mg/l i 0,84 mg/l. El vehicle ha
quedat immobilitzat i el conductor ha estat denunciat.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

