Nota de premsa
Terrassa, 25 d’octubre de 2018

Crema un vehicle en un pàrquing exterior
Els Bombers van extingir el foc sense més conseqüències
A les 21.30 h d’ahir dimecres, el 112 va informar a la Policia Municipal que hi havia
un vehicle incendiat al carrer Baracaldo, a l’alçada del carrer de Compostel·la, i que
s’havia activat a Bombers. Des de Prefectura es va enviar una patrulla. Els agents
van comprovar que el foc havia estat provocat, presumptament, des de l’exterior del
vehicle, però no es va localitzar cap persona ni testimoni que pogués determinar
l’autor dels fets. Els Bombers van sufocar l’incendi sense més conseqüències i els
agents van realitzar les corresponents actes de danys i d’incendi.

Intervenció en cinc accidents de trànsit amb ferits lleus
A les 11.10 h d’ahir, una motocicleta va caure de forma fortuïta a la carretera de
Castellar, a l’alçada del carrer de Salvador Busquets. El motorista va patir lesions
lleus i es va desplaçar pels seus propis medis per ser atès a un centre mèdic.
Poc després, a les 12.20 h, dos turismes van col·lidir a l’avinguda de Josep
Tarradelles, a l’alçada de l’avinguda de l’Abat Marcet. Tres persones van haver de
ser ateses i traslladades a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A 15.50 h, un vehicle va xocar contra un fanal a la rambleta del Pare Alegre, a
l’alçada de la N-150. Es va activar a Bombers al lloc per remullar el vehicle implicat,
del qual en sortia fum. El conductor va resultat il·lès. A conseqüència de l’impacte,
es va tallar el subministrament elèctric dels semàfors de la cruïlla.
A les 18.10 h, es va produir altra col·lisió entre dos turismes, aquest cop a la
carretera de Rellinars, a l’alçada de la B-40, i un dels vehicles implicats va marxar
del lloc sense facilitar les seves dades. Els testimonis van apuntar la matricula del
vehicle, que va fugir en direcció a Terrassa, però els agents van comprovar que
aquesta no coincidia amb la marca i el model identificats pels testimonis. La
conductora del vehicle que va restar al lloc de l’accident va ser atesa pels serveis
sanitaris sense més conseqüències.
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A les 19.42 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal que una persona havia
resultat atropellada per un turisme a l’avinguda de Madrid, a l’alçada del carrer de
Salamanca, i que havia resultat ferida de caràcter lleu. Els serveis sanitaris la van
atendre i la van traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar l’Informe
Tècnic d’Accidents.

Dos conductors denunciats penalment per circular sense permís de conduir
A les 20.45 h d’ahir, una patrulla de Policia Municipal en servei ordinari va observar
com un conductor realitzava una infracció de trànsit al carrer de Solsona, a l’alçada
del carrer de la Valira. Els agents van demanar la documentació del vehicle al
conductor i van comprovar que aquest no havia obtingut mai el permís de conduir.
Els agents li van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària i van
immobilitzar el vehicle. En l’escorcoll preventiu del vehicle, els agents li van trobar al
conductor una peça de, presumptament, haixix, motiu pel qual van realitzar denúncia
administrativa.
A les 0.50 h d’aquesta matinada, en un control de seguretat ciutadana de la Policia
Municipal situat a l’avinguda de Francesc Macià, a l’alçada del carrer de Roig i
Ventura, els agents han aturat a un conductor per demanar-li la documentació i han
comprovat que no havia obtingut mai el permís de conduir. Per aquest motiu, s’han
obert diligències penals per un delicte contra la seguretat viària. Posteriorment, en
un escorcoll preventiu del vehicle, els agents han trobat 1,9 g de, presumptament,
marihuana i han realitzat denúncia administrativa per tinença de substàncies
estupefaents.
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