Nota de premsa
Terrassa, 16 de novembre de 2018

Incendi d’un camió a l’avinguda de l’Abat Marcet
L’alumnat d’un col·legi proper al lloc dels fets va quedar confinat
A les 13 h d’ahir, la trucada d’un particular va informar que un camió s’estava
cremant a l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer de la Independència. Una
patrulla de la Policia Municipal va arribar al lloc, on va observar com la cabina d’un
camió estava cremant i es trobava a prop de l’Escola Mare de Déu del Carme. Els
agents van donar avís per què l’alumnat del centre no sortís del recinte i quedés
confinat a la zona d’esbarjo fins que la situació estigués normalitzada. Efectius dels
Bombers van actuar per extingir l’incendi, que va deixar el camió calcinat. El
conductor del camió es va posar en contacte amb la seva assistència per treure el
vehicle de la via pública. Els agents van realitzar l’informe d’incendi i van avisar als
responsables de l’escola un cop la situació va quedar controlada.

Diligències a un conductor per circular amb una taxa d’alcohol positiva i
denuncia per tinença de substàncies estupefaents
A l’1.35 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
ha observat un vehicle fent una conducció erràtica per la carretera de Matadepera, a
l’alçada del carrer de Ponent. Els agents li han demanat la documentació al
conductor i han observat simptomatologia d’estar afectat per l’alcohol. Els agents li
han realitzat la prova estimativa d’alcoholèmia, en la que donat una taxa positiva de
0,73 mg/l. Els agents han acompanyat al conductor a Prefectura per realitzar les
proves de contrast, en les que ha donat taxes positives de 0,69 mg/l i 0,70 mg/l. Per
aquest motiu, se li han obert diligències penals per un delicte contra la seguretat
viària. A més, en un escorcoll preventiu, els agents també li han trobat al conductor
8,5g de, presumptament, marihuana, motiu pel qual se li ha realitzat acta de
denúncia administrativa per tinença de substàncies estupefaents. Finalment, la grua
municipal ha retirat el vehicle.
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