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Un turisme bolca al carrer de Ramón y Cajal
La conductora i dos fills menors que l’acompanyaven van resultar ferits lleus
Ahir dimarts, a les 17.37 h, una trucada del 112 va informar que un vehicle havia
bolcat al carrer de Ramón i Cajal, a l’alçada del carrer de Sant Jordi. Una patrulla de
la Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que la conductora del vehicle
bolcat i els seus dos fills, que viatjaven amb ella, havien pogut sortir del vehicle i
estaven ferits de caràcter lleu. La conductora va manifestar als agents que estava
interactuant amb un dels seus fills i es va despistar, va perdre el control del vehicle,
va col·lidir amb vehicles estacionats i, finalment, va bolcar a la calçada. Una
ambulància va atendre la conductora i els seus fills, que van ser traslladats a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades i van realitzar
l’informe tècnic d’accidents.

Un camió atrapat al forat d’una obra sense permís provoca retencions de
trànsit
Dimarts, a les 9.07 h, una trucada de Mossos d’Esquadra va informar que un camió
estava obstaculitzant el trànsit a l’avinguda de Jacquard, a l’alçada de la carretera de
Castellar. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc dels fets i va observar
que un camió tràiler que intentava accedir a una obra s’havia quedat atrapat a un
forat d’un metre quadrat que s’havia produït a la vorera. Els agents van comprovar
que l’obra no tenia cap permís del departament de Via Pública, fet que van
denunciar administrativament. Els agents van tallar provisionalment la via i van
instal·lar, junt amb els treballadors de l’obra, taulers de fusta per ancorar el camió i
que aquest pogués arribar fins a la obra per sobre de la vorera. Els agents van
agafar les dades del fets i van realitzar un informe tècnic d’accidents per recollir els
danys provocats a la vorera. Finalment, els agents van obrir la circulació de la via i
van donar avís al servei de Manteniment Urbà per a la reparació del forat. També es
va realitzar un reportatge fotogràfic pels serveis jurídics de l’Ajuntament.
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Assistència a una família pel tancament accidental de la porta del seu domicili
Ahir dimarts, a les 10.47 h, un ciutadà va trucar per informar que se li havia tancat
per un descuit la porta del seu domicili, ubicat al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a
l’alçada del carrer de Fontanella, i que hi havia un nadó de quatre mesos a dintre.
Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va parlar amb la mare del nadó,
que va manifestar que havia avisat a l’àvia de la família, que ja es dirigia al domicili
amb una còpia de les claus. Tot i així, els agents van aconseguir obrir la porta de
l’habitatge. Els agents van comprovar que el nadó estava dormint, sense més
conseqüències.
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