Nota de premsa
Terrassa, 10 de gener de 2019

Un incendi en un habitatge descobreix unes 310
plantes de marihuana a les golfes
Els inquilins van sortir corrent i van abandonar el lloc
El passat dimarts, a les 22.30 h, el 112 va alertar d’un possible incendi a un
habitatge ubicat al carrer de Tortosa, a l’alçada del carrer de Solsona. Des de
Prefectura es van comissionar dos vehicles patrulla. Els agents van informar des del
lloc dels fets que diversos testimonis manifestaven que els inquilins de l’habitatge
havien sortit corrent. Efectius de tres dotacions del Parc de Bombers de Terrassa hi
van actuar i van informar que, segons els indicis, el foc s’havia produït per una
sobrealimentació del quadre dels comptadors elèctrics motivada per una demanda
excessiva de fluid elèctric per a la que la instal·lació no estava preparada. Quan els
efectius de Bombers van sufocar l’incendi, els agents policials van poder accedir a
l’immoble per realitzar una inspecció ocular. En arribar a les golfes, hi van trobar
unes 310 plantes de marihuana en jardineres individuals, així com una complerta
instal·lació elèctrica de llums i escalfadors i una xarxa de reg automàtic.
Els agents van realitzar un reportatge fotogràfic de les golfes i van recollir totes les
plantes, que van ser traslladades a Prefectura. Es van obrir diligències penals per un
presumpte delicte de defraudació del fluid elèctric i un delicte contra la salut pública.
A hores d’ara, es realitzen diligències per esbrinar la identitat dels inquilins que van
fugir de l’habitatge. Des de Prefectura es va contactar amb el servei tècnic d’averies
de la companyia de subministrament elèctric.

Un accident de circulació amb tres ferits a l’avinguda del Vallès
A les 10.25 h d’ahir dimecres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per
alertar d’un accident de circulació a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del barri de
Xúquer. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que hi havia dos turismes
implicats i diverses persones havien resultat ferides. Una ambulància va atendre a
dos ferits, ocupants del mateix vehicle, mentre que una segona ambulància va
atendre a un ferit de l’altre vehicle. Tots ells van ser traslladats a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe

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

tècnic d’accident. Des de Prefectura es va donar avís a Eco-Equip per netejar la via,
tallada parcialment fins a quedar neta de restes de plàstics i vidres. La circulació es
va poder restablir a les 11.30 h.

Denunciat un conductor ebri, dormit al volant després d’aparcar sobre la
vorera
A les 11 h d’ahir dimecres, el 112 va informar que a la rotonda de la carretera de
Montcada, a l’alçada del carrer de Pontevedra, hi havia una furgoneta aparcada
sobre la vorera amb el conductor dormint a dintre. Des de Prefectura es va
comissionar un vehicle patrulla, que va informar que el vehicle estava mal estacionat
i hi havia un individu assegut a la posició del conductor en estat ebri. Els agents el
van sotmetre a una prova d’alcoholèmia, amb un resultat positiu d’1’56 mg/l. Els
agents van realitzar una immobilització preventiva del vehicle. En consultar les
dades a la DGT, van observar que el conductor no tenia concertada cap
assegurança, per la qual cosa va ser denunciat i el seu vehicle traslladat per la grua
municipal a la base. Des de Prefectura es va activar una ambulància per atendre i
traslladar al conductor a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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