Nota de premsa
Terrassa, 30 de novembre de 2018

Incendi en un habitatge per una paella que va
cremar un extractor de fums
Cap veí va haver de ser desallotjat de l’edifici
A les 13.05 h d’ahir dijous, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
d’un incendi en un habitatge del carrer Transversal, a l’alçada de la carretera de
Rellinars. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc dels fets i va
informar que sortia força fum del primer pis. Tres dotacions del parc de Bombers de
Terrassa van intervenir durant gairebé una hora. Durant aquest temps, els agents
van restringir la circulació del carrer i van regular el trànsit. Sembla que el foc es va
iniciar per una paella que va calar foc a l’extractor de fums. Els efectius de Bombers
van desmuntar part de l‘extractor i van sufocar el foc. Cap veí va haver de ser
desallotjat, tot i que van ser confinats degut a la gran quantitat de fum. Ningú no va
resultar ferit. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’acta d’incendi.

Intervenció per un conductor amb una ordre pendent de detenció
A les 0.30 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava per la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de Ramón y Cajal, va
aturar un vehicle i va identificar al seu conductor. Els agents el van escorcollar i van
consultar la base de dades policials per comprovar que li constaven diversos
antecedents i una ordre en vigor de Recerca, Detenció i Presentació per un jutjat de
Vilanova i la Geltrú. Els agents van procedir a detenir a la persona i a immobilitzar el
vehicle mitjançant la grua municipal. El detingut va ser traslladat a la Prefectura de la
Policia Municipal, on es van obrir les diligències per posar-ho a disposició del jutjat.

Un turisme impacta amb un fanal d’enllumenat públic
Aquesta matinada, a les 5.30 h, la Sala del 092 ha rebut una trucada del 112 que
informava que un vehicle havia xocat amb un fanal d’enllumenat públic. Des de la
Prefectura s’ha comissionat un vehicle patrulla, que ha comunicat que un turisme
havia col·lidit amb un fanal i l’havia fet caure. Al lloc s’hi ha desplaçat un altre patrulla
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per donar suport en les tasques de regulació de la circulació. Els agents han
observat que el conductor presentava una lesió i s’ha activat el 061. El conductor,
però, no ha volgut rebre atenció mèdica de l’ambulància i ha marxat del lloc amb un
familiar. Sembla que el vehicle circulava per l’avinguda del Vallès, a l’alçada de
l’avinguda de Béjar, i ha desviat la seva trajectòria, ha efectuat un fort cop de volant i
ha col·lidit amb el fanal. Des de la Prefectura s’ha activat el servei tècnic d’urgència
per reparar el fanal i el servei d’Eco-Equip per netejar la zona de vidres i plàstics. Els
agents han realitzat una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident. A les 6.30 h
s’ha tornat a restablir la circulació amb normalitat.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

