Nota de premsa
Terrassa, 1 de juny de 2018

Incendi a un domicili per una olla oblidada al foc
La propietària va resultar afectada per la inhalació de fum
A les 21.45 h d’ahir dijous, el 112 va informar la prefectura de Policia Municipal d’un
incendi a un domicili del carrer d’Arenys de Mar, a l’alçada del carrer de Berga. Una
patrulla va arribar al lloc i va observar que l’incendi s’havia originat a la cuina del
quart pis i que un veí l’havia pogut apagar amb un extintor. La propietària del domicili
va explicar als agents que s’havia oblidat d’apagar el foc de la cuina i havia deixat
una olla al foc. La dona, afectada per la inhalació de fum, va ser assistida pels
sanitaris i una ambulància la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Tres unitats de bombers van remullar la part afectada de l’incendi perquè no revifés
el foc i van ventilar l’immoble. Els agents van comunicar que el foc havia cremat
totalment la campana extractora de la cuina, afectant les parets i el sostre. Els
agents van confeccionar una acta de danys.

Denunciat un conductor amb una taxa d’alcoholèmia positiva
A les 16.15 h de dijous, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
veure com un vehicle cometia una infracció de trànsit al carrer de Galvani, a l’alçada
del carrer de Juan de la Cierva. Els agents el van aturar per realitzar la denúncia i
van observar en el conductor simptomatologia d’haver consumit alcohol. Sotmès a la
prova d’alcoholèmia estimativa, el conductor va donar una taxa positiva de 0,62 mg/l.
Els agents el van acompanyar a Prefectura per realitzar les proves evidencials, en
les que va donar taxes positives de 0,58 mg/l i 0,59 mg/l. Els agents van denunciar
administrativament el conductor per circular sota els efectes de l’alcohol i van
immobilitzar el vehicle.

Accident de trànsit entre dos vehicles amb un ferit lleu
A les 17.10 h de dijous, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
presenciar un accident amb dos vehicles implicats al Pont del Passeig en el que un
dels passatgers va resultar ferit lleu. Des de Prefectura es va enviar una altra patrulla
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al lloc per regular el trànsit i es va donar avís als serveis sanitaris del SEM. Una
ambulància va traslladar el ferit a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van recollir les dades i els testimonis per realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Denunciat un conductor amb una taxa d’alcoholèmia positiva
A l’1 h d’aquesta matinada, un control de Policia Municipal situat al carrer de l’Anoia,
a l’alçada del carrer de Colom, ha aturat un conductor amb mostres evidents d’haver
consumit alcohol. Sotmès a la prova d’alcoholèmia estimativa, el conductor ha donat
una taxa positiva de 0,36 mg/l. Els agents l’han acompanyat a Prefectura per
realitzar les proves evidencials, en les que ha donat taxes positives de 0,39 mg/l i
0,39 mg/l. Els agents han denunciat administrativament al conductor per circular
havent consumit begudes alcohòliques i han immobilitzat el vehicle. Posteriorment,
un conductor habilitat s‘ha fet càrrec del vehicle.
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