Nota de premsa
Terrassa, 5 de febrer de 2018

Un vehicle s’escapoleix d’un accident i acaba
col·lidint amb un fanal de l’enllumenat públic
Posteriors indagacions policials van fer possible localitzar l’infractor
A les 20.45 h de diumenge, una conductora va trucar a la Policia Municipal per
informar que havia patit la col·lisió per encalç d’un altre vehicle al carrer de Colom, a
la rotonda amb la avinguda Santa Eulàlia, que quan s’havia baixat del vehicle per
comprovar els danys, havia vist al conductor infractor sortir del seu vehicle i marxar
corrents del lloc. També va explicar que la passatgera del vehicle contrari s’havia
posat al volant i havia marxat del lloc sense facilitar cap dada per realitzar el
comunicat d’accidents. La conductora va informar que va seguir també pels carrers
de la zona el vehicle escapolit, que circulava a gran velocitat i que, en arribar a la
rotonda de la carretera de Montcada, amb el carrer de Badajoz, el vehicle va perdre
el control i va sortir de la via, pujant a la vorera fins a col·lidir contra un fanal
d’enllumenat públic.
Al lloc va acudir una patrulla de la Policia Municipal, que va identificar la conductora
responsable de la conducció negligent i va comprovar que no tenia permís de
conducció vàlid, per la qual cosa va ser denunciada. El agents van demanar una
grua per retirar el vehicle de la vorera, i aquest va quedar immobilitzat mecànicament
a l’espera de la seva grua d’assistència. També van acudir dues unitats del Parc de
Bombers, que van tallar el fanal i van precintar la zona per tal de protegir els
vianants. Així mateix, es va activar el servei d’urgències de Sece, que va restablir
l’enllumenat públic afectat a causa de l’accident. Els agents van realitzar la inspecció
ocular de la zona i l’informe tècnic d’accidents.
Posteriors indagacions van fer possible a la Policia Municipal identificar el conductor
que havia fugit corrent, que va ser denunciat per no facilitar les dades i marxar del
lloc de l’accident.
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Un accident amb alcoholèmia positiva
Dissabte, a les 6.40 h, el 112 va informar a la Policia Municipal d’una col·lisió a la
Rambleta del Pare Alegre, en la seva incorporació des de la C-58. La Central va
enviar una patrulla, que va informar que es tractava d’una sortida de la via i que hi
havia un únic vehicle implicat, amb un ocupant. Pel que sembla, el vehicle va col·lidir
contra un senyal vertical de circulació i de retruc, contra un arbre. Els agents van
demanar una ambulància per assistir el conductor, amb ferides lleus. Els agents
també van detectar que podria estar sota els efectes de l’alcohol i li van fer la prova
al lloc amb un etil·lòmetre estimatiu, donant un valor positiu. El conductor va explicar
que se li havia creuat un porc senglar i va haver de realitzar una maniobra evasiva
que el va fer sortir de la via.
L’ambulància va traslladar el conductor a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa,
mentre que els agents van realitzar la inspecció ocular i informe tècnic d’accidents.
Posteriorment, una unitat policial li va fer la prova en un etil·lòmetre de precisió, però
sembla que el conductor s’havia posat nerviós i agressiu al Servei d’Urgències i
l’havien calmat amb sedació; per la qual cosa no se li va poder realitzar la prova en
aire expirat. Des de la Central de Comandament van posar-se en contacte amb el
Jutjat de Guàrdia de Terrassa, que va autoritzar als metges a realitzar una extracció
en sang. Es van instruir diligències penals vers el conductor ressenyat.

Diligències penals contra tres conductors ebris, un d’ells implicat en un
accident de trànsit
A les 20 h de divendres, dos agents de Policia Municipal van acudir al carrer de
Galileu, cantonada amb el carrer de l’Infant Martí, després que el 112 va informar
d’un accident de trànsit. Les unitats policials van interrogar els conductors, un dels
quals va informar que desconeixia les causes per les que havia col·lidit contra un
vehicle que estava ben estacionat i amb un passatger a l’interior. Els agents van
comprovar que el conductor presentava evidents símptomes d’estar ebri i el van
sotmetre a les proves de detecció d’alcohol en un etilòmetre estimatiu, en les que va
donar resultats positius.
Els sanitaris de dues ambulàncies van atendre al lloc el conductor infractor i
l’ocupant del vehicle estacionat, però tots dos van refusar ser traslladats a un centre
assistencial. L’infractor va ser traslladat a les dependències policials, on va ser
sotmès a les proves d’impregnació alcohòlica en un etilòmetre de precisió, que va
reflectir taxes de 0,81 mg/l i 0,80 mg/l, per qual cosa se’l va informar que se li
instruirien diligències per estar implicat en un delicte contra la seguretat del trànsit.
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Cap a les 3.30 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va observar com un
vehicle circulava a molt poca velocitat pel carrer de Tàrrega. Els agents el van aturar
i van comprovar que el conductor es trobava greument afectat per la ingesta
d’alcohol. El van traslladar fins a la seu policial, on va ser sotmès a les proves
d’alcoholèmia, en les que va donar resultats de 0,77 mg/l i 0,75 mg/l. Els agents el
van informar que s’instruirien diligències penals per cometre un delicte contra la
seguretat del trànsit.
A les 10.45 h de diumenge, un ciutadà va comunicar a la Policia Municipal que un
individu s’havia adormit al volant davant d’un semàfor del carrer de Salmerón. Una
unitat policial va acudir al lloc i va identificar el conductor, que presentava
simptomatologia clara d’embriaguesa. Per aquest motiu, va ser traslladat a les
dependències policials i va donar taxes d’alcohol de 0,76 mg/l i 0,70 mg/l en les
proves pertinents. Se li van instruir diligències penals.

Denunciat administrativament per tenir substàncies estupefaents
A les 16 h de divendres, dues unitats de la Policia Municipal van identificar un grup
d’individus que feien xivarri al carrer de Jacint Elias, a l’alçada del carrer de Sant
Cosme. En l’escorcoll, li van localitzar 2,1 g de marihuana en una de les butxaques
dels pantalons d’un d’ells. La substància li va ser requisada i l’infractor sancionat per
la via administrativa per tinença de substàncies tòxiques.

Dos conductors denunciats per donar positiu en les proves d’alcoholèmia
A les 3.30 h de dissabte, una unitat de la Policia Municipal va aturar un vehicle que
circulava a una velocitat massa baixa pel carrer de Ramon i Cajal, a l’alçada del
carrer de Marinel·lo Bosch. Els agents van detectar que la conductora desprenia olor
a alcohol i va ser instada a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia en l’etilòmetre de
precisió instal·lat a les dependències policials, donant taxes de 0,43 mg/l. 0,41 mg/l.
La conductora va ser sancionada.
Cap a les 3 h d’aquesta matinada, un conductor ha estat sancionat en ser aturat per
una unitat de la Policia Municipal a l’avinguda de Jaume I, a l’alçada del carrer del
Camí de Castellar, i donar positiu en les proves d’alcoholèmia, amb taxes de 0,68
mg/l i 0,63 mg/l. L’infractor també ha estat denunciat per tenir caducat el permís de
conduir.
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