Nota de premsa
Terrassa, 20 de juny de 2018

Una dona afectada per inhalació de fum en l’incendi
del seu domicili
Va ser traslladada a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí
Cap a les 6.55 h d’ahir dimarts, el 112 va comunicar a la Policia Municipal que hi
havia un incendi a un domicili del carrer Transversal, a l’alçada del carrer de Pere
Fizes. Una patrulla va acudir al lloc i va observar que sortia fum d’una finestra de la
primera planta. També hi havia una patrulla de Mossos d’Esquadra. Seguidament,
van arribar tres unitats de Bombers, que desprès de trucar insistentment a la porta
sense resposta la van trencar per accedir al domicili, on van trobar una dona.
L’ambulància de SEM va atendre la veïna per inhalació de fum i la van traslladar a
l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí. Els agents van evacuar els i les veïnes
dels pisos propers al domicili afectat mentre els Bombers feien les tasques de
extinció del foc i ventilació, sense que cap persona més necessités atenció mèdica.
Finalment, quan la situació va estar controlada, els agents van obrir el trànsit i el
veïns van tornar als seus domicilis. Efectius de Mossos d’Esquadra van quedar a
càrrec del servei per avaluar els danys.

Un turisme atropella una dona que circulava amb un monopatí elèctric
A les 6.45 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal d’un accident a
l’avinguda de Madrid, a l’alçada del carrer de la Rioja, on un turisme havia atropellat
una dona que circulava amb un monopatí elèctric. Una patrulla va acudir al lloc, on
una ambulància va atendre a la dona ferida i la va traslladar a l’Hospital de Terrassa.
Els agents van recollir les dades dels fets i van confeccionar l’informe tècnic
d’accidents
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Un camió circulant perd la càrrega de 20 pots de pintura a la calçada
A les 12.20 h d’ahir, la trucada d’un ciutadà va informar a la Policia Municipal que un
camió havia perdut part de la seva càrrega de pots de pintura a la carretera de
Castellar, a l’alçada del carrer del Cavall Bernat, i que havia apuntat la matricula del
vehicle. Una patrulla va acudir al lloc i va observar que al mig de la calçada hi havia
uns 20 pots de pintura escampats, i alguns s’havien obert tacant l’asfalt. Els agents
van senyalitzar el tram afectat per la pintura, deixant lliure un carril a la circulació.
Seguidament, es va donar avís a Eco-Equip per netejar la zona. Els agents van fer
una batuda per la zona, sense poder localitzar el camió implicat en els fets.

Denunciat un conductor implicat en un accident sense ferits per donar positiu
a la prova d’alcoholèmia i per circular sense l’assegurança obligatòria
A les 19.45 h d’ahir, es va rebre a prefectura de Policia Municipal una trucada d’un
particular que informava que hi havia un accident sense ferits al carrer Emili Badiella,
a l’alçada del carrer de l’Autonomia. Una patrulla va acudir al lloc i va observar que
un dels conductors implicats tenia simptomatologia d’haver consumit alcohol. Els
agents li van realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa, que va donar una taxa
positiva de 0,86 mg/l. Els agents van acompanyar el conductor a prefectura per
realitzar les proves d’alcoholèmia evidencials, que van donar taxes positives de 0,73
i de 0,68 mg/l. Els agents van denunciar el conductor administrativament per conduir
el vehicle sota els efectes de l’alcohol. També van comprovar que no tenia
l’assegurança obligatòria del vehicle i va ser denunciat administrativament per
aquest fet. Els agents van agafar dades per realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Denunciat un conductor que circulava amb una taxa d’alcoholèmia positiva
A les 4.30 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha observat com un conductor feia una infracció de trànsit al carrer de
Topete, a l’alçada del carrer de Sant Quirze. Els agents han aturat el vehicle per fer
la denúncia administrativa i, en demanar la documentació al conductor, han observat
que tenia simptomatologia d’haver consumit alcohol. Els agents li han realitzat la
prova d’alcoholèmia estimativa, en la que ha donat una taxa positiva de 0,35 mg/l.
Seguidament l’han acompanyat a prefectura per realitzar-li les proves d’alcoholèmia
de contrast, amb taxes positives de 0,39 mg/l i 0,36 mg/l. Els agents han immobilitzat
el vehicle a la base d’Egarvia i han denunciat administrativament el conductor per
circular havent consumit alcohol.
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