Nota de premsa
Terrassa, 19 de febrer de 2018

Un ciclista ferit greu en un accident amb una
furgoneta
La col·lisió per encalç va tenir lloc a la carretera de Rubí
A les 19.45 h d’ahir diumenge, el 112 va informar a la Policia Municipal d’una col·lisió
a la carretera de Rubí, a l’alçada de la carretera de Montcada, entre una furgoneta i
una bicicleta. Va acudir al lloc una patrulla policial. Sembla que una furgoneta que
circulava per la carretera de Rubí va col·lidir per encalç amb un ciclista que circulava
davant seu, pel mateix carril i en el mateix sentit. El ciclista va patir ferides greus i es
va activar una ambulància i un vehicle altament medicalitzat (VAM). Després de ser
atès al lloc, el ciclista va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van realitzar una inspecció ocular i van observar que, tot i ser de nit, el
ciclista no portava ni llums ni cap element reflectant a la bicicleta, i la seva roba era
de color fosc. En la seva declaració, el conductor de la furgoneta va manifestar que
no havia vist al ciclista fins que ja estava massa a prop i, tot i frenar, no va poder
aturar el seu vehicle per evitar la col·lisió. Els agents li van realitzar la prova
d’alcoholèmia al conductor, que va donar negatiu, amb un resultat de 0,0 mg/l. Es va
confeccionar informe tècnic d’accident i es va traslladar la bicicleta a la Prefectura de
Policia Municipal per a la seva custòdia.

Persecució i detenció d’un lladre al carrer del Pintor Viver
Divendres, a les 9.40 h, una patrulla de la Policia Municipal va observar al passeig
de Les Lletres com un individu agafava quelcom d’un vehicle i marxava amb
rapidesa. Els agents es van apropar al sospitós i aquest va iniciar una carrera a peu.
Els agents el van perseguir i van demanar suport. A la zona van acudir més unitats
policials i el van aconseguir detenir al carrer del Pintor Viver. Els agents van
comprovar que aquesta persona havia fet un robatori amb força, ja que duia a sobre
una bossa de senyora sostreta d’un vehicle estacionat que havia estat forçat.
Finalment, va ser detingut i traslladat a la Prefectura.
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Incendi en la campana extractora d’un habitatge
Divendres, a les 12.20 h, el 112 va informar d’un incendi en un habitatge al carrer de
Bailén, a l’alçada del carrer de Sicília. Una unitat de la Policia Municipal desplaçada
al lloc va informar que el foc s’havia originat en la campana extractora de fums i que
les persones que eren a casa l’havien pogut apagar. També hi van acudir tres
dotacions del Parc de Bombers, però no va ser necessària la seva intervenció per
apagar el foc. Els efectius dels Bombers van inspeccionar la instal·lació de la
campana extractora de fums per assegurar-se que no hi havia perill. També es va
desplaçar una ambulància, que va atendre un dels veïns amb cremades a la mà,
però no va haver de ser traslladada a un centre mèdic.

Incendi en el rètol d’un establiment
A les 22.45 h de divendres, el 112 va informar a la Policia Municipal que hi havia un
petit incendi a un establiment del carrer de Francisco de Vitoria, a l’alçada del
passeig del Vint-i-dos de Juliol. Al lloc va acudir una patrulla policial, que va informar
que es tractava d’un petit incendi localitzat al rètol de l’establiment. Els agents van
apagar el foc amb l’extintor del vehicle patrulla. El rètol va patir danys de petita
consideració i es van fer les gestions per localitzar al responsable de l’establiment.

Conductors denunciats per positiu d’alcoholèmia
A la 1 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle al carrer
Ample, a l’alçada del carrer de Pompeu Fabra. Els agents van observar que el
conductor podria estar sota els efectes de l’alcohol i se li va realitzar la prova
d’alcoholèmia, en la que va donar un valor positiu de 0,65 mg/l. El conductor va ser
traslladat a la Prefectura de la Policia Municipal, on se li van fer novament les
proves, donant un valor de 0,78 mg/l i de 0,66 mg/l. Se li van obrir diligències penals
per l’alcoholèmia i el vehicle va quedar immobilitzat perquè no tenia concertada
l’assegurança obligatòria.
Poc desprès, a les 5 h, la mateixa patrulla va aturar un vehicle a l’avinguda de l’Abat
Marcet, a l’alçada del carrer de la Independència. El conductor va ser sotmès a les
proves d’alcoholèmia, en les que va donar un resultat positiu de 0,64 mg/l. Va ser
traslladat a Prefectura, on se li van fer les proves evidencials, amb un valor de 0,67
mg/l i 0,65 mg/l. Se li van obrir diligències penals i el vehicle va quedar immobilitzat

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

al lloc dels fets. Els agents també van trobar a l’interior del vehicle un ganivet de
cuina, que van retirar al conductor, amb l’obertura d’un acta-denuncia.

Un ferit lleu en un accident de circulació
A 16.20 h de diumenge, la Policia Municipal va rebre una trucada d’un individu que
manifestava que la seva dona acabava de patir un accident de circulació i estava
ferida. Dues patrulles policials van acudir al lloc de l’accident, a la carretera de
Martorell, cruïlla amb el carrer de Galvani, i van informar que es tractava d’una
col·lisió entre dos turismes i que l’ocupant d’un dels vehicles tenia lesions lleus. Una
ambulància va traslladar a la ferida a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. La
col·lisió va tenir lloc a una cruïlla regulada amb semàfors i tots dos conductors van
manifestar que tenien el semàfor en fase verda. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Sancionat un motorista que circula sense permís de circulació ni assegurança
A les 15.30 h de diumenge, un patrulla de la Policia va aturar un motorista i va
comprovar que no tenia ni el permís de circulació ni l’assegurança obligatòria del
vehicle. Els agents van procedir a denunciar-lo i a immobilitzar la motocicleta fins
que el seu propietari posi al dia el vehicle per poder circular.
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