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Terrassa, 28 de novembre de 2018

Actuació per la forta olor a cremat provocada per un
veí que es va deixar el menjar al foc
Els agents hi van accedir pel balco del veí per evitar un possible incendi
A les 16 h de dimarts, un ciutadà va informar a la Sala del 092 que al primer pis del
seu edifici, situat al carrer de la Mare de Dèu de la Fuencisla, a l’alçada del carrer
de la Mare de Déu del Socors, hi havia una forta olor a cremat. Un patrulla de la
Policia Municipal va confirmar que d’un domicili sortia molta olor a cremat, però va
comprovar que no hi havia ningú a dintre. Els agents van accedir al domicili pel balcó
d’un veí i van veure que algú s’havia deixat el menjar al foc de la cuina. Els agents
van apagar el foc i van intentar contactar amb les persones empadronades al
domicili. A les 17.50 h, van contactar amb els residents i els van informar dels fets.
Els agents van realitzar diligències informatives dels fets al jutjat.

Atropellament d’un vianant
A les 12.40 h d’ahir, el 112 va informar de l’atropellament d’un vianant al carrer de
Francesc Salvans, amb el carrer de Catalunya. Una patrulla de la Policia Municipal
va acudir al lloc. Una ambulància va atendre a la persona ferida i la va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades dels fets i
testimonis i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Denunciat per tinença de substàncies estupefaents un conductor al que també
se li van retirar dos ganivets i una navalla
A les 2.30 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal que circulava
pel carrer de Sant Marc va aturar un vehicle amb dos ocupants a l’alçada de la
cruïlla amb el carrer de Severo Ochoa. Desprès d’identificar a les dues persones i
sol·licitar la documentació del vehicle, els agents van realitzar un escorcoll del
mateix i van trobar a l’interior 0,2 g de marihuana, dos ganivets i una navalla. Els
agents van denunciar al conductor del vehicle per tinença de substàncies
estupefaents i li van retirar els ganivets i la navalla amb un acta de decomís.
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