Nota de premsa
Terrassa, 12 de febrer de 2018

Un accident de trànsit amb un vehicle bolcat a
l’avinguda del Vallès
El conductor ha resultat lesionat lleu i ha donat positiu d’alcoholèmia
A les 0.20 h d’aquesta matinada, el 112 ha informat a la Policia Municipal d’un
accident de trànsit a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del barri de Xúquer, amb un
vehicle bolcat desprès de xocar amb un fanal. Els agents han comprovat que el
conductor no presentava lesions greus. També han acudit al lloc dos vehicles dels
Bombers i una ambulància. Sembla que l’accident s’ha produït quan el conductor ha
perdut el control del vehicle i ha impactat contra un fanal situat a sobre de la vorera,
bolcant a continuació.
El conductor ha estat traslladat a l’Hospital de Terrassa per ser atès de les seves
lesions. Donat els símptomes que mostrava d’haver consumit alcohol, una dotació
policial s’ha traslladat al centre sanitari per fer-li les proves d’alcoholèmia, en les que
ha donat resultat positiu de 0,78 i 0,72 mg/l. Els agents també han localitzat al
vehicle una bosseta amb una substància verdosa, possiblement marihuana, amb un
pes de 1,3 grams. S’han instruït diligències al conductor.

Un motorista ferit lleu a la carretera de Montcada
A las 7.50 h de divendres, el 112 va informar d’un accident de trànsit a la carretera
de Montcada, a l’alçada del carrer de Colom, entre una motocicleta i un turisme. El
conductor de la motocicleta va ser atès per una ambulància de lesions lleus, i
posteriorment va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
el motorista va caure a la calçada i, després d’arrossegar-se per l’asfalt, la
motocicleta va xocar amb un vehicle aturat davant el semàfor en fase vermella.

Dos individus identificats després de cometre diversos furts en establiments
A les 16.15 h de divendres, la Policia Municipal va rebre la trucada telefònica de la
persona responsable d'un establiment del carrer de Sant Pere que informava que
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tenia retingudes dues persones que havien furtat objectes al seu establiment. Un cop
al lloc, un agent va procedir a l'escorcoll d’aquestes persones i va trobar en el seu
poder diversos objectes de procedència dubtosa que semblaven furtats a altres
establiments. Després de la identificació i la citació d’aquestes persones en qualitat
de denunciades, els agents van procedir a realitzar diverses comprovacions als
establiments comercials propers i van esbrinar que els objectes que portaven les
persones identificades havien estat sostrets d'altres quatre establiments propers.

Dos conductors denunciats per alcoholèmia positiva la matinada de dissabte
Durant la matinada de dissabte, dos conductors van ser denunciats per donar positiu
en les proves d’alcoholèmia realitzades per la Policia Municipal en controls rutinaris.
El primer va donar 0,60 i 0,57 mg/l, mentre que el segon va donar uns valors de 0,71
i 0,68 mg/l. Els conductors van ser sancionats administrativament.

Detingut un conductor implicat en un accident per circular ebri i sense permís
Al voltant de les 2.15 h de la matinada de dissabte, el servei 112 va informar a la
Policia Municipal d’un accident a la cruïlla dels carrers de Tarragona i de Manresa en
el que un vehicle va xocar contra un altre que estava estacionat. Un cop al lloc, els
agents van comprovar que no s'havien registrat danys personals. En sol·licitar la
documentació al conductor del vehicle causant de l'accident, els agents van veure
que aquesta persona no disposava de la corresponent autorització administrativa
que l'habilités per conduir. També van observar que presentava símptomes evidents
de trobar-se sota la influència de l’alcohol i se li van realitzar les corresponents
proves, amb resultat positiu de 1,05 i 1,06 mg / l. Es va procedir a la seva detenció,
instruint les oportunes diligències.

Diligències judicials a un conductor ebri implicat en un accident
A les 2.20 h de matinada de dissabte, el servei 112 va informar d’un accident al
carrer de Sant Pau, a l’alçada del carrer de Sant Josep, en el què un vehicle havia
topat contra tres fitons de la vorera i una conducció de gas que es trobava a la
façana d'un edifici. A més de Policia Municipal, van acudir al lloc dues dotacions dels
Bombers i una ambulància, que no va haver d’intervenir ja que no es van produir
danys personals. Els Bombers van procedir inicialment a tallar el subministrament de
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gas, però els operaris de la companyia subministradora es van fer càrrec de l'avaria.
Davant les mostres que del conductor de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, es
va procedir a fer-li les proves d'alcoholèmia, en les que va donar resultat positiu de
0,68 i 0,67 mg/l. La Policia Municipal va procedir a la instrucció de les oportunes
diligències per tal de donar compte dels fets a l'Autoritat Judicial.

Un conductor denunciat per donar positiu en les proves d’alcoholèmia
A les 4.35 h de la matinada de dissabte, una dotació de la Policia Municipal que
circulava pel carrer del Consell de Cent va aturar un vehicle que circulava de forma
estranya. Desprès de comprovar els clars símptomes de trobar-se sota la influència
de l’alcohol que presentava el conductor, se li van realitzar las proves corresponents,
amb un resultat de 0,32 i 0,27 mg/l.

Diligències a un conductor per donar positiu per alcoholèmia després de patir
un accident de trànsit
A les 6.45 h de dissabte, el 112 va informar d’un accident de trànsit sense ferits a la
Rambleta del Pare Alegre amb dos vehicles implicats. Una vegada al lloc, els agents
van comprovar que el conductor d’un dels vehicles implicats presentava símptomes
evidents de trobar-se sota els afectes de l’alcohol, motiu pel qual es va procedir a
realitzar les proves de determinació del grau d’impregnació alcohòlica, en les que va
donar resultat positiu de 0,58 i 0,57 mg/l. Davant d’aquests resultats, es va procedir
a la instrucció de les oportunes diligències judicials.

Un accident sense ferits amb quatre vehicles implicats
A las 7.40 h de dissabte, el 112 va informar d’un accident de trànsit al carrer del
Doctor Pearson, a l’alçada del carrer de Salmerón. Els agents desplaçats al lloc van
contactar amb un testimoni dels fets, que va facilitar les dades del vehicle causant
dels fets, que havia fugit després de col·lidir amb tres vehicles estacionats. Desprès
de fer una batuda per la zona, els agents van localitzar el vehicle causant del danys.
Un cop esbrinades les dades del propietari del vehicle, els agents es van personar al
seu domicili i van ser informats de l’identitat de la persona que conduïa el vehicle en
el moment de l’accident. Els agents van realitzar diverses denúncies administratives
per les diferents infraccions comeses pel conductor del vehicle.
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Dos accidents de trànsit amb ferits lleus
A les 10.12 h de dissabte va tenir lloc un accident de trànsit al carrer de Ramón y
Cajal, a l’alçada del carrer d’Estanislau Figueras, amb dos vehicles implicats. Una
vegada al lloc, els agents van comprovar que tres persones havien resultat
lesionades, per la qual cosa van ser traslladades a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa per una ambulància. D’altra banda, sobre les 15.45 h del mateix dia,
va tenir lloc un altre accident en la cruïlla de la carretera de Martorell amb el carrer
Galileu, amb dos vehicles implicats. Tot i que, en principi, semblava que no hi havia
ferits, poc després un dels ocupants d’un vehicle va demanar ser atès per una
ambulància, sense ser necessari el seu trasllat a un centre mèdic.

Una persona detinguda per robatori a l’interior d’un vehicle
A les 11.45 h de dissabte, un particular va comunicar telefònicament a la Policia
Municipal que havia vist com una persona trencava el vidre d’un vehicle estacionat al
carrer del Doctor Calsina, a l’alçada del carrer del Doctor Ferran, i, després de
sostreure diversos objectes de l'interior del mateix, havia fugit en direcció al carrer
del Consell de Cent. També va informar de la indumentària i les característiques
físiques de la persona en qüestió. Poc després, una unitat policial que es trobava
prestant servei de vigilància d'una rua de Carnestoltes a prop del lloc dels fets, va
observar com una persona, que coincidia amb les característiques indicades pel
testimoni, intentava amagar-se entre les persones participants a la rua. L'agent va
poder retenir l'individu i va trobar en el seu poder material divers que, posteriorment,
va ser identificat pel propietari del vehicle que havia patit els desperfectes. Es va
procedir a la seva detenció, instruint diligències judicials.

Un conductor denunciat per consum de cànnabis
A les 23.45 h de dissabte, un control policial de la Policia Municipal va detectar
circulant per l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer del Dibuixant
Avellaneda, un conductor amb símptomes evidents d’haver consumit alguna
substància estupefaent. Per aquest motiu, se’l va requerir a realitzar el drogotest, en
el que va donar un resultat positiu per consum de cànnabis. Es va procedir a
denunciar administrativament a aquesta persona per aquest motiu i per conduir
sense el corresponent permís.
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Diligències penals a dos conductors ebris
A les 4.10 h de la matinada de diumenge, uns agents de la Policia Municipal que
circulaven per l’avinguda de Jaume I, a l’alçada de la plaça de l’Aigua, van aturar un
vehicle que circulava de forma erràtica. En sol·licitar-li la documentació al conductor,
els agents van observar que presentava símptomes evidents de trobar-se els efectes
de l’alcohol, fet pel qual va ser requerit per realitzar les reglamentàries proves
d’alcoholèmia. Donat que el resultat va ser positiu, 0,96 i 0,94 mg/l, es van instruir
diligències judicials al conductor en qüestió per aquest motiu.
Més tard, a les 6.35 h, una dotació policial va veure com un vehicle circulava pel
carrer de Puigbarral fent ziga-zagues. El va aturar i, després d’observar els
símptomes que presentava aquesta persona, va instar al conductor a realitzar les
proves d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,82 mg/l. Es van instruir diligències
judicials al conductor.

Incendi a l’interior d’un habitatge
Sobre les 20.50 h de diumenge, el servei 112 va comunicar que hi havia un incendi a
l’interior d’un habitatge ubicat al carrer de Sant Honorat, a l’alçada del carrer de
Santa Cecília. Al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers, dos del Parc de
Terrassa i una del Parc de Cerdanyola. Efectius dels Bombers van accedir a l’interior
de l’habitatge, comprovant que no hi havia cap persona i que el foc s’havia produït
en un matalàs. Els agents policials van fer tasques de suport i control del trànsit.
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