Nota de premsa
Terrassa, 28 maig de 2018

Incendi sense ferits en un magatzem de pneumàtics
Els indicis apunten que el foc podria haver estat provocat
A les 22 h de divendres, un avís del 112 va informar la prefectura de Policia
Municipal que hi havia un incendi a la zona de la Masia de Can Carbonell, prop de la
B-40, i que havia activat a Bombers. Una patrulla de Policia Municipal va acudir al
lloc, on s’estava cremant un petit magatzem de pneumàtics. Quatre unitats de
Bombers van actuar per extingir l’incendi. També van acudir dues ambulàncies, però
no van d’haver d’actuar. Pels indicis observats pels Bombers i la Policia Municipal,
sembla ser que l’incendi podia haver estat provocat de forma intencionada.

Detingut un conductor sense permís
A les 13.35 h de divendres, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
aturar un vehicle per fer un control de documentació ordinari i va comprovar que el
conductor no tenia el permís de conduir i mai no l’havia obtingut. Els agents van obrir
diligències per un delicte contra la seguretat viària i van immobilitzat el vehicle.

Una patrulla localitza un vehicle que s’havia fet escàpol després d’envestir una
moto i la seva conductora va donar positiu en alcoholèmia
A l’1.35 h de la matinada de dissabte, el 112 va comunicar a la Policia Municipal que
un turisme havia envestit una motocicleta a l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada
del carrer de Colom, i s’havia fet escàpol. Una patrulla de la Policia Municipal va
atendre el conductor de la motocicleta, que estava conscient i tenia lesions lleus,
mentre una segona patrulla de paisà va interceptar el vehicle fugat davant d’un hotel
proper al lloc dels fets. Els agents van observar en la conductora simptomatologia
d’haver consumit alcohol i li van fer la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que va
donar una taxa positiva de 0,58 mg/l. Els agents la van acompanyar a prefectura per
fer les proves d’alcoholèmia evidencials, aquest cop amb taxes de 0,55 mg/l i 0,53
mg/l. Els agents li van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat
viària. Una ambulància va atendre al motorista i el va traslladar a l’Hospital
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Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades i van fer l’informe
tècnic.

Un accident de trànsit amb un conductor ebri
A les 6 h de la matinada de divendres, el 112 va informar la Policia Municipal d’un
accident sense ferits entre dos turismes al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada
de la plaça de la Dona. Una patrulla va acudir al lloc, on va observar que un vehicle
havia fregat lleument a l’altre en fer una maniobra de canvi de sentit. Els agents van
observar simptomatologia de consum d’alcohol en un dels conductors, que va donar
positiu a la prova d’alcoholèmia estimativa, amb una taxa de 0,42 mg/l. Els agents el
van acompanyar a prefectura per fer-li les proves d’alcoholèmia evidencials, amb
taxes novament positives de 0,42 mg/l i 0,39 mg/l. Els agents el van denunciar
administrativament per circular en estat ebri i van prendre dades i manifestacions de
les parts implicades per realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Incendi a la terrassa d’un habitatge
Cap a les 13 h de divendres, el 112 va donar avís a la Policia Municipal d’un incendi
a un domicili a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de Joaquín Costa, i va
activar Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal i tres unitats de Bombers van
acudir al lloc. Els agents van tallar el carrer i van regular el trànsit. Sembla que el foc
es va originar al segons pis de l’immoble quan, per motius desconeguts, una cadira i
el tendal de la terrassa van cremar. Els habitants de l’habitatge van poder apagar el
foc i finalment els Bombers no van haver d’intervenir.

Caiguda de part d’una façana
A les 14.55 h de divendres, el president de l’escala d’un immoble del carrer de
Colom, a l’alçada del carrer de Wilson, va trucar la Policia Municipal per comunicar
que havia caigut part de la façana de l’immoble i podria haver perill de nous
despreniments. Una patrulla va acudir al lloc i va demanar que s’activés Bombers
per avaluar l’estat de la façana. Una dotació de Bombers, amb el camió d’escala, va
realitzar les feines de sanejament d’uns 12 metres de façana. Els agents van tallar el
trànsit del carrer mentre es realitzaven les tasques de sanejament. També es va
donar avís a TMESA per desviar l’itinerari dels autobusos a altres carrers de la zona.
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Quan Bombers va finalitzar els treballs de sanejament de la façana, els agents van
tornar a obrir el trànsit i van donar avís a Eco-Equip per recollir la runa.

Un motorista cau al carrer del Tren de Baix
Sobre les 20.35 h de dissabte, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident
de trànsit al carrer de Tren de Baix, a l’alçada del carrer de Galícia, on una
motocicleta s’havia sortit de la via i el motorista havia caigut al terra. Al lloc va acudir
una patrulla, que va realitzar un informe tècnic, recollida de dades i inspecció ocular
del lloc. Una ambulància va atendre el motorista ferit i el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.

Un conductor dóna positiu a la prova d’alcoholèmia i l’acompanyant es
denunciat per tinença de marihuana
Prop de les 4 h de la matinada de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va
aturar un turisme, ocupat per dues persones, que havia comés una infracció de
trànsit al carrer Ample, a l’alçada del carrer de Gallifa. Els agents van observar en el
conductor signes d’haver consumit alcohol. El van sotmetre a les proves
d’alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,60 mg/l. El conductor va ser
denunciat administrativament per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la
permesa i el vehicle va ser immobilitzat. L’acompanyant va ser sancionat per tinença
de substàncies estupefaents, ja que se li van decomissar 0,5 grams de marihuana.

Un motorista ebri fa una infracció de trànsit i es dóna a la fuga
A les 4.05 h de la matinada de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va
observar com una motocicleta circulava en sentit contrari per l’avinguda de Font i
Sagué i, en veure la presencia policial, va fugir per la carretera de Castellar. Els
agents van aturar la motocicleta al quilòmetre 19 de la carretera de Castellar i van
observar símptomes d’haver consumit alcohol en el conductor. Per això li van
realitzar les proves d’alcoholèmia, en les que va donar una taxa de 0,42 mg/l. El
vehicle va ser immobilitzat i el conductor serà investigat per un presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit.
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