Nota de premsa
Terrassa, 25 de juliol de 2018

Un cotxe sense ocupants colpeja nou vehicles
estacionats i un fanal
Dues persones empenyien el turisme, que va agafar velocitat, i no van tenir
temps de pujar al vehicle i agafar el volant
Una patrulla de la Policia Municipal que circulava de matinada pel passeig Vint-i-dos
de Juliol, al barri de Can Boada, van observar dues persones empenyent un vehicle
sense conductor a l'alçada del carrer de Sant Ferran, en un tram on comença una
forta baixada. El vehicle va agafar velocitat i quan una de les dues persones que
empenyia va voler entrar dintre del vehicle i agafar el volant, no va poder pujar i el
vehicle va marxar sol pel pendent, colpejant lateralment fins a nou vehicles
estacionats i aturant finalment la marxa en colpejar un fanal d'enllumenat públic. Els
agents van identificar les dues persones i van realitzar gestions per donar avís a tots
els titulars dels vehicles afectats. En consultar la base de dades de la DGT, la
patrulla va comprovar que el vehicle causant de l'accident no tenia assegurança
concertada ni ITV en vigor, per la qual cosa es va denunciar el propietari i es va
immobilitzar el vehicle, mitjançant un parany al carrer. Es va donar avís als tècnics
de SECE per reparar el fanal danyat i a Eco-Equip per a netejar la zona de plàstics i
vidres. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l'informe tècnic d'accident.

Incendi en un supermercat al barri de Sant Pere
La Policia Municipal va rebre avís del 112 per una alarma d'incendi activada en un
supermercat situat a la carretera de Matadepera, al barri de Sant Pere, dimarts de
matinada. Dues patrulles es van dirigir al lloc i van comprovar que, efectivament,
sortia molt fum de l'establiment. Un encarregat de l'establiment es va presentar per
obrir el local i van arribar tres camions de Bombers, que van accedir al local i van
comprovar que s'havia produït un incendi originat en una instal·lació elèctrica. El
mateix sistema antiincendis del negoci es va activar i va sufocar el foc. A banda dels
danys propis produïts pel foc i el fum, l'aigua del mateix sistema d'extinció d'incendis
també va causar danys. Els agents van realitzar una inspecció ocular i acta
d'incendis.
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Accident de circulació amb un vehicle bolcat
Una furgoneta que circulava per l'avinguda del Vallès va bolcar dimarts a la
tarda a l'altura del Polígon Industrial de Can Parellada. Dues patrulles de la Policia
municipal es van personar al lloc i van comprovar que l'accident s'havia produït en
sentit descendent quan el vehicle va perdre el control després de derrapar i bolcar
en trobar-se el paviment mullat, a causa de la forta pluja que es va registrar cap a les
19 hores. El conductor va sortir de la furgoneta pels seus propis mitjans i sense
ferides, per la qual cosa les dues unitats d'ambulància que es van presentar no van
intervenir. Els agents van haver de tallar aquest tram de circulació de l'avinguda i
desviar tot el trànsit a la carretera de Rubí. Els agents van realitzar una inspecció
ocular i el corresponent informe tècnic d'accident.

Fuita de gas en una comunitat de veïns i veïnes a Ca n'Aurell
La Policia Municipal va rebre avís de Bombers demanant suport per una possible
fuita de gas a un habitatge del carrer Marconi, a les 23.25 hores de dimarts. La
patrulla que es va dirigir al lloc va comprovar, juntament amb Bombers, que es
tractava d'una fuita a la canonada exterior de la comunitat de veïns i veïnes. Es va
procedir a donar avís a tot el veïnat i es va trucar al servei d'urgències de la
companyia del gas, que va arreglar la fuita sense cap més incidència.
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