Nota de premsa
Terrassa, 15 de novembre de 2018

Un oblit a la cuina, origen de l’incendi a un habitatge
Al domicili hi havia una dona i dos menors, que no van necessitar assistència
mèdica
Ahir, a les 13.10 h, es va rebre una trucada del servei 112 que alertava d’un incendi
a un habitatge situat al Portal de Sant Roc, entre els carrers de Vinyals i de Cisterna,
i que havien activat a Bombers. Des de Prefectura es va comissionar a una patrulla
de Policia Municipal, que en arribar va confirmar el foc, i que l’havien pogut extingir
amb l’extintor del vehicle policial abans que arribessin les unitats del Cos de
Bombers. Els agents van comunicar que el foc havia començat a la cuina del domicili
per un descuit, i que a dins hi havia una dona amb els seus néts, que no van
necessitar ser assistits pels serveis sanitaris.

Accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta
Ahir a les 6.40 h, es va rebre una trucada de Mossos d’Esquadra comunicant que hi
havia un accident entre un turisme i una motocicleta a la Nacional 150, a l’alçada del
km 15, i que el motorista estava ferit lleu. Una patrulla de la Policia Municipal es va
dirigir al lloc i va assistir al motorista lesionat lleu, fins que va arribar una ambulància
que el va traslladar a Hospital de Terrassa. Els agents van demanar que es donés
avís a l’assegurança de la motocicleta perquè es fes càrrec del vehicle. Finalment es
van prendre dades dels fets i dels testimonis, per realitzar l’informe tècnic
d’accidents.

Fuita de gas per trencament d’una canonada
Cap a les 11.10 h d’ahir, es va rebre una trucada del 112 alertant que hi havia una
fuita de gas a una obra del carrer Velázquez, a l’alçada del carrer del Franc Comtat, i
que s’havia donat avís a Bombers. Es va dirigir al lloc una patrulla de Policia
Municipal que en arribar informa que una operaris d’obra havien trencat una
canonada i havien provocat la fuita al carrer. Els agents van desallotjar quatre cases
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properes a l’obra per evitar qualsevol perill per a les persones, i van regular el trànsit
del carrer mentre els Bombers tallaven el pas de gas temporalment per la canonada
afectada. Operaris de la companyia de Gas Natural van acudir per reparar la
canonada i van restablir el subministrament, posteriorment. Els agents van
comunicar als veïns que podien tornar a casa seva i es va restablir el transit normal
a la zona.

Accident de trànsit entre dos turismes
A les 18.00 h de la tarda d’ahir, es va rebre a Prefectura la trucada d’una conductora
que informava que havia tingut un accident amb el seu vehicle i que la seva filla que
anava amb ella, es queixava d’un cop al pit. Es va activar una ambulància i una
patrulla de Policia Municipal s’hi va desplaçar. En arribar s’observa que havia estat
una col·lisió entre dos vehicles i que la passatgera d’un d’ells es queixava d’un cop
lleu. Quan arriba l’ambulància atén a la noia al mateix lloc i no és necessari el seu
trasllat a un centre sanitari. Finalment els agents agafen les dades dels conductor i
vehicles per realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Detingut un conductor per diversos delictes contra la seguretat del trànsit
A les 5 h d’aquesta matinada, s’ha rebut la trucada d’un particular que comunicava
que hi ha un conductor amb el seu vehicle avariat sense senyalitzar al mig d’un carril
de circulació de la carretera Nacional 150, a l’alçada del quilòmetre 3. Una patrulla
de Policia Municipal es desplaça al lloc, que en arribar observa el vehicle al mig de la
via amb el seu conductor amb simptomatologia d’haver consumit begudes
alcohòliques. Els agents li realitzen la prova d’alcoholèmia estimativa que dona una
taxa positiva penal de 0,91 mg/l. Els agents el traslladen a Prefectura per realitzar-li
les proves d’alcoholèmia de contrast, on torna a donar positiu, amb resultat de 0,89
mg/l a la primera prova. La segona no es realitza, ja que aquestes persones bufa
varies vegades incorrectament, de forma voluntària.
Els agents també comproven a la base de dades de trànsit que el conductor té una
pèrdua de vigència del seu carnet de conduir. Els agents procedeixen a la seva
detenció per un concurs de delictes relacionats amb la seguretat del trànsit,
conducció sota els efectes de l’alcohol, negativa a realitzar correctament les proves
d’alcoholèmia i conduir amb el permís retirat per una pèrdua de vigència. S’obren
diligències penals.
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