Nota de premsa
Terrassa, 30 maig de 2018

Una avaria en un autobús urbà provoca l’incendi del
vehicle a la via pública
No hi va haver ferits però el fum va afectar la façana d’un immoble
A les 5.45 h de la matinada d’ahir dimarts, un avís del 112 va comunicar a la Policia
Municipal que un autobús estava cremant al carrer de Joan XXIII, a l’alçada del
carrer del Puigmal. Una patrulla va acudir al lloc, on cremava la part posterior d’un
autobús urbà de la línia L3 de TMESA. Els agents van intentar apagar el foc amb
l’extintor del vehicle policial. També van comprovar que no hi havia cap persona
afectada pel fum. Tres dotacions de Bombers van treballar en l’extinció del foc.
Els agents policials van informar TMESA de l’incident i es va enviar una grua per
retirar el vehicle. Posteriorment, es va donar avís als serveis de neteja d’Eco-Equip
per netejar la zona i es va realitzar un acta de danys en l’immoble, ja que el fum va
afectar la façana propera al vehicle. L’autobús, que tenia una antiguitat de 10 anys,
va quedar calcinat en la seva part posterior. El vehicle acabava de sortir de cotxeres.
S’està elaborant l’informe per avaluar els motius de l’avaria.

Caiguda fortuïta d’un motorista
A les 19.20 h d’ahir, un agent de la Policia Municipal en servei ordinari va observar
que un motorista havia caigut al terra a la plaça Doctor Robert. L’agent va demanar a
Prefectura que dónes avís a una ambulància per atendre al motorista, que es
queixava d’un cop. El conductor va informar a l’agent que havia caigut tot sol en
frenar de cop amb la calçada mullada i perdre control de la seva motocicleta.
L’ambulància va atendre al ferit al lloc i no va ser necessari el seu trasllat a cap
centre hospitalari. L’agent va agafar les dades de l’accident i les declaracions del
motorista per realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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Un motorista cau quan intentava evitar atropellar un gos
A les 10 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal de la caiguda d’un motorista
al carrer de la Rutlla, a l’alçada del carrer de Martí Alegre. Una patrulla va acudir al
lloc i va atendre al motorista ferit lleu. El motorista va manifestar que un gos se li
havia creuat a la calçada i, per evitar atropellar-lo, va fer una maniobra esquiva que li
va fer perdre el control de la motocicleta i caure a terra. Una ambulància el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van identificar la
propietària del gos i un testimoni dels fets per realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Diligències per conduir sense el permís en vigor
A les 19 h d’ahir, un control de Policia Municipal va aturar un vehicle al carrer de
Joan Monpeó, a l’alçada del carrer del Gasòmetre. Els agents van comprovar que el
conductor no tenia el permís en vigor, perquè li havia estat retirat. Van procedir a la
immobilització del vehicle i van obrir diligències al conductor per un delicte contra la
seguretat viària.
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