Nota de premsa
Terrassa, 17 d’abril de 2018

Un home pateix cremades de segon grau en un
incendi al seu domicili
Va ser traslladat a la unitat de cremats de l’Hospital de la Vall d’Hebrón
Cap a les 10.45 h d’ahir, tres unitats del Cos de Bombers de Terrassa va intervenir
en un incendi que s’havia originat a la cuina d’un domicili de la plaça del Treball. Els
efectius van actuar durant una hora per sufocar el foc. A causa de l’incendi, el
propietari del pis va haver de ser traslladat a l’Hospital de la Vall d’Hebrón,
concretament a la unitat de cremats, on va ser diagnosticat de cremades de segon
grau als braços i a les cames.
Una altra ambulància va atendre una dona, intoxicada, perquè havia inhalat fum,
però no va ser necessària la seva evacuació a cap centre assistencial. Els agents de
la Policia Municipal que van acudir al lloc, van tallar una part de la via i van estar
donant pas alternatiu als vehicles fins que els efectius de Bombers va finalitzar les
tasques d’extinció.

Rusc d’abelles a un ciclomotor
Passades les 15 h d’ahir, el 112 va demanar ajut a la Policia Municipal ja que un
rusc d’abelles s’havia instal·lat a la part davantera d’un ciclomotor estacionat al
carrer de Miño, entre el carrers de Guadalquivir i la carretera de Montcada.
Els agents, comprovada la situació, van sol·licitar la presència dels Bombers, que
van resoldre el problema retirant el rusc del vehicle. Mentre arribaven, la Policia va
delimitar la zona afectada amb senyals d’abalisament.
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Diligències penals contra tres conductors per conduir sota la influència
d’estupefaents
A les 20.15 h d’ahir, una unitat de la Policia Municipal va actuar contra un conductor
d’una furgoneta que circulava pel carrer de Francesc Oller, entre els carrers del
Torrent i de Transversal. Els agents van detectar que presentava símptomes d’haver
ingerit alguna substància tòxica, per la qual cosa va ser sotmès a la prova
d’alcoholèmia, però va donar un resultat negatiu. Tot seguit va ser traslladat a la seu
policial, on va ser sotmès al test de drogoaddicció, on va donar un resultat positiu en
consum d’opiacis i cànnabis. Finalment, va ser informat de la instrucció de
diligències penals per estar implicat en un delicte contra la seguretat del trànsit, així
com per estar en possessió d’una navalla. El vehicle va quedar immobilitzat a la via
pública amb un parany municipal.

Cap a la 1.34 h d’aquesta matinada, uns agents de la Policia Municipal han aturat un
vehicle en un control de pas ubicat a la rambleta del Pare Alegre, a l’alçada de la
plaça del Doré, el conductor del qual estava afectat pel consum d’algun derivat del
cànnabis. Els agents han traslladat al conductor a la seu policial on ha donat positiu
en aquest tipus de substàncies il·legals en la prova que se li ha efectuat. Per aquest
motiu, se li han instruït diligències penals. També ha estat sancionat perquè duia a
sobre 0,8 g de marihuana. A més, els agents han requisat diferents peces de roba
de l’interior del vehicle, susceptibles d’haver estat furtades. El vehicle ha quedat
immobilitzat a la via pública amb un parany municipal.

Aquesta matinada, a les 2.30 h, una patrulla de la Policia Municipal ha observat que
un vehicle circulava a banda i banda del carrer de Guadalquivir, ocupant ambdós
sentits de la circulació. En aturar-lo, els agents han comprovat que el conductor
havia consumit alguna substància estupefaent. El conductor ha estat traslladat a la
Prefectura, on ha estat sotmès a les proves de drogoaddicció, en què ha donat
positiu en cocaïna/opiacis i en cànnabis. En les diferents gestions que s’han realitzat,
a més, s’ha comprovat que aquesta persona tant sols estava en possessió d’una
llicència per conduir ciclomotors, raó per la que ha estat denunciat per la via
administrativa per conduir un vehicle de motor sense el carnet corresponent. Els
agents han immobilitzat el vehicle a la via pública amb un parany municipal i han
instruït diligències penals al conductor per estar implicat en un delicte contra la
seguretat del trànsit. L’infractor, més tard, s’ha personat novament a la seu policial i
ha acabat denunciat novament per les seves manifestacions.
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Immobilització d’un vehicle per no disposar d’un carnet de conduir vàlid
A les 20 h d’ahir, una unitat de la Policia Municipal va aturar un vehicle quan
circulava per la plaça dels Països Catalans, a l’alçada de la carretera de Montcada,
ja que la conductora havia fet una infracció de trànsit. En demanar la documentació,
els agents han comprovat que la infractora tan sols disposava d’una llicència de
conducció estrangera i no havia fet el bescanvi corresponent. El vehicle va quedar
immobilitzat al Dipòsit Municipal.

Un ciclista implicat en un accident de trànsit
A les 7 h d’ahir al matí, la Policia Municipal va acudir a un accident de transit entre
un turisme i una bicicleta a la carretera de Montcada, entre el carrer de Pontevedra i
l’avinguda de Madrid. Sembla que el ciclista passava per un pas de vianants, quan
va ser impactat pel vehicle i el va fer caure a terra. Una ambulància va traslladar la
víctima a l’Hospital de Terrassa.
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