Nota de premsa
Terrassa, 6 d’agost de 2019

Incendi en un habitatge del passeig del vint-i-dos de Juliol
Una persona va ser atesa per un atac d’ansietat
A les 19.11 h d’ahir dilluns, el servei d’emergències 112 va informar d’un incendi a
un pis del passeig del vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de Bretón, i que el fum
pujava per l’escales. A més de les dotacions de la Policia Municipal que hi van
acudir, també s’hi van desplaçar Mossos d’Esquadra, dues ambulàncies i quatre
vehicles del parc de Bombers.
Segons sembla, l’incendi s’havia produït a un habitatge de la tercera planta tercera,
quan la persona que hi vivia hauria volgut cremar uns fils del tendal, estenent-se les
flames a tot el tendal. Els serveis sanitaris per atendre a aquesta persona per un
ataca d’angoixa, però sense que fos necessari el seu trasllat a cap centre
assistencial. A conseqüència de l’incendi l’habitatge del pis inferior va resultar
afectat.

Conductor ferit lleu al patir un accident de trànsit amb la seva motocicleta
El servei 112 va informar ahir, a les 15.48 h, que al carrer del Doctor Cabanes, a
l’alçada amb el de Vinyals, s’havia produït un accident de trànsit on el conductor
d’una motocicleta havia caigut a terra. La unitat de Policia Municipal desplaçada al
lloc va ser informada que l’accident s’havia produït quan el conductor de la
motocicleta havia frenat de cop davant d’un vehicle i va caure, sense que hi hagués
col·lisió.
El conductor va ser assistit pel personal de l’ambulància desplaçada al lloc, sent
traslladat posteriorment a l’Hospital de Terrassa.
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La conductora d’un patinet elèctric ferida per una caiguda
Ahir, a les 16.49 h, es va rebre a la central de Comandament un avís del servei 112
que informava que a la carretera de Rellinars, cantonada amb avinguda de l’Abat
Marcet, s’havia produït la caiguda de la conductora d’un patinet elèctric. Els agents
de la Policia Municipal que hi van acudir van comprovar que la conductora del
patinet havia patit un cop al cap, sent assistida pel personal d’una ambulància i
posteriorment traslladada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la
caiguda s’havia produït al perdre el control del patinet.

Investigat per conduir amb la pèrdua de vigència del permís de conduir
Una dotació policial que circulava ahir a la tarda, cap a les 18.15 h, pel carrer Morral
del Llop va aturar un vehicle que havia comàs una infracció de trànsit. En sol·licitar al
conductor la documentació pertinent es va comprovar que el vehicle no estava
assegurat i que al conductor li constava la pèrdua de vigència del permís de conduir
per pèrdua de punts, sense haver realitzat el curs de reeducació vial reglamentari.
Per aquests motius es va procedir a denunciar administrativament al conductor per
les infraccions comeses, a la immobilització del vehicle i a la instrucció de diligències
judicials per presumpte delicte contra la seguretat vial.

Conductor d’un ciclomotor sense permís
Aquesta matinada, cap a la 1.13 h, una dotació policial ha aturat un ciclomotor al
carrer del Duero, a l’alçada del carrer del Cardener, en observar la conducció
erràtica del seu conductor. En sol·licitar la documentació pertinent s’ha comprovat
que no constava cap tipus de permís administratiu que habilités al conductor a
conduir el vehicle. Per aquest motiu s’ha procedit a la immobilització del ciclomotor i
a la instrucció de diligències judicials per presumpte delicte contra la seguretat vial
contra aquesta persona.
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