Nota de premsa
Terrassa, 02 de gener de 2019

Tres persones ferides a causa d’una fuita de gas per
una mala combustió de la caldera al seu domicili
L’ambulància va traslladar un home, una dona i la seva filla a centres sanitaris
per ser atesos per inhalació de gas
Aquest dilluns a les 18.19 hores la Policia Municipal va rebre una trucada del 061
que comunicava que una unitat del SEM es trobava atenent una menor d’edat al seu
domicili del carrer de Sant Crispí i que s’havia detectat una forta olor de gas a
l’habitatge, fet pel qual ja s’havia avisat a Bombers. La patrulla policial que es va
dirigir al lloc va comprovar que, efectivament, hi havia olor de gas a l’immoble i els
agents van desallotjar les persones del domicili afectat. Els Bombers van
inspeccionar l’habitatge i van descobrir que la fuita de gas s’havia produït per una
mala combustió de la caldera, que no havia estat problema de la companyia del gas,
sinó del manteniment de l’aparell, així que van procedir a tallar el subministrament
de gas al domicili a l’espera que sigui reparat. Tres ambulàncies van atendre l’home,
la dona i la seva filla que vivien a l’habitatge per inhalació de gas. Finalment,
l’ambulància va traslladar el pare i la mare a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan
d’Espí i la menor a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Quatre accidents de trànsit amb dos ferits lleus l’últim dia de l’any
Aquest dilluns a les 10.30 hores, el 112 va avisar la Policia Municipal que s’havia
produït una col·lisió entre un turisme i un camió al carrer de Pantà amb el carrer de
Sant Isidre. Una patrulla policial es va dirigir al lloc per regular el trànsit, ja que els
vehicles implicats ocupaven la via, fins que va arribar la grua per retirar-los. Els
agents van realitzar l’informe tècnic de l’accident, en què no es va produir cap ferit.
El mateix dilluns a les 12.23 hores, el 112 va alertar la Policia Municipal que hi havia
una col·lisió entre un turisme i una motocicleta a la rambla d’Ègara i que s’havia
activat una ambulància perquè el motorista estava ferit. La patrulla de la Policia
Municipal que es va dirigir al lloc, va comprovar que el motorista es trobava ferit lleu i
que estava sent atès una ambulància que el va traslladar al Cap Sant Fèlix de
Sabadell. Els agents van realitzar l’informe tècnic d’accident.
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El dia 31 de desembre a les 14.18 hores, la Policia Municipal va rebre una altra
trucada del 112 avisant que un turisme havia atropellat un vianant al carrer de
Vinyals i que s’havia activat una ambulància. Es va dirigir una patrulla policial al lloc,
que va procedir a agafar les dades de les persones implicades en l’accident i de les
que havien estat testimonis per a realitzar l’informe tècnic d’accidents. El vianant va
ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa amb ferides lleus.
El dilluns a les 21.35 hores, el 112 va contactar amb la Policia Municipal per
comunicar que hi havia una col·lisió entre un turisme i una persona que circulava
amb monopatí al passeig de Les Lletres. Al lloc es va dirigir una patrulla de la Policia
Municipal que, en arribar, va comprovar que la persona amb monopatí no estava
ferida. Els agents van agafar les dades dels fets i van realitzar un informe tècnic
d’accidents.

Incendi en un habitatge ocasionat per una espelma encesa
Aquest dimarts a les 00.35 hores, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un incendi
en un habitatge del carrer dels Pirineus, i que s’havien activat a Bombers. Al lloc, es
va dirigir una patrulla de Policia Municipal que van determinar que l’incendi s’havia
produït a l’habitatge situat als baixos de l’edifici a causa d’una espelma encesa que
havia caigut. Els Bombers van ventilar l’habitatge pel fum acumulat. Els serveis
sanitaris van d’haver d’atendre a dues persones, la primera per petites cremades a
una mà i l’altra per inhalació de fum, cap d’elles va d’haver de ser traslladada a un
centre sanitari.

Accident d’un conductor que va donar positiu a la prova d’alcoholèmia
Aquest dimarts a les 08.17 hores una patrulla en servei ordinari va observar com un
conductor va passar un semàfor en vermell i el van aturar. En parlar amb ell, els
agents es van adonar que tenia simptomatologia d’haver consumit alcohol i van
procedir a realitzar-li la prova d’alcoholèmia estimativa, que va donar un resultat
positiu de 0,74 mg/l. Els agents van acompanyar el conductor a Prefectura per
realitzar les proves d’alcoholèmia de contrast, que també van donar taxes positives
de 0,64 mg/l, totes dues. Al lloc dels fets, els agents van comprovar que el vehicle es
trobava colpejat a la part davantera i part esquerra i van fer una batuda per la zona
per controlar que no hagués xocat amb un altre vehicle. Efectivament, van trobar un
altre cotxe estacionat que havia estat colpejat i que els danys coincidien amb els
danys de l’altre vehicle. Finalment, es van obrir diligències al conductor del vehicle
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per un delicte contra la seguretat viària i es va fer càrrec del vehicle un altre
conductor habilitat que es va personar al lloc.

Una persona detinguda per conduir amb simptomatologia d’haver consumit
alcohol i negar-se a realitzar les proves d’alcoholèmia
Aquest dimarts a les 15.40 hores un agent de paisà va alertar a Prefectura que havia
observat un vehicle amb una conducció erràtica i que havia perdut el para-xocs del
darrera. Al lloc es va dirigir una patrulla de la Policia Municipal que va observar que
el conductor tenia simptomatologia d’haver consumit alcohol. Els agents van
acompanyar el conductor a Prefectura per a realitzar les proves d’alcoholèmia, però
aquest es va negar a realitzar-les. Finalment, els agents van informar el conductor
de les conseqüències que té negar-se a realitzar les proves i van procedir a la seva
detenció pels delictes de conduir el vehicle havent consumit alcohol i negar-se a
realitzar les proves d’alcoholèmia establertes. Egarvia va retirar el vehicle de la
persona detinguda de la via pública.
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