Nota de premsa
Terrassa, 21 de febrer de 2018

Dos conductors ferits en un accident de trànsit
Han patit desperfectes dos vehicles estacionats, un establiment i set pilones
A la 1.15 h d’aquesta matinada, ha tingut lloc un accident de trànsit entre dos
turismes, a la confluència dels carrer del Doctor Ferran i de Bartrina, quan un dels
conductors no ha fet correctament el cediu el pas ubicat al primer carrer. El vehicle
que circulava per la via preferent, i possiblement amb un excés de velocitat, en rebre
l’impacte s’ha desplaçat cap a l’esquerra i ha topat contra la persiana d’un
establiment. Tot seguit, ha traçat un trajecte fins a topar contra dos vehicles
estacionats a la banda dreta del carrer de Bartrina. En el decurs de la trajectòria,
també ha fet malbé set pilones d’aquesta vorera.
Al lloc han acudit tres ambulàncies, que han traslladat el conductor i un ocupant del
vehicle infractor a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Abans, els agents han
sotmès els dos conductors a les proves d’alcoholèmia, en les quals han donat
resultats negatius. Ha estat necessària la col·laboració d’una grua municipal per
retirar el vehicles.

Una motorista ferida en un accident de circulació
Passades les 21 h d’ahir, el servei del 061 va demanar la presència de la Policia
Municipal al carrer de Colom, a l’alçada de la carretera de Montcada, on s’havia
produït un accident de trànsit. També va informar que donaven avís una ambulància
perquè podria haver una persona lesionada. Una vegada al lloc, la patrulla policial va
comprovar que un turisme i una motocicleta havien col·lidit quan un dels conductors
sortia de l’estacionament sense prendre les mesures de precaució adients. Una
ambulància va traslladar a l’Hospital de Terrassa la conductora de la motocicleta.
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Diligències penals contra un conductor amb el permís retirat per ordre judicial
Cap a les 11 h d’ahir, dos agents de la Policia Municipal que feien un control de
trànsit van observar que un conductor circulava pel carrer de Francisco de Vitòria, a
l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol, sense dur cordat el cinturó de seguretat.
Els agents el van aturar i, després de fer diverses gestions, van esbrinar que hi havia
una ordre judicial contra l’infractor que l‘inhabilitava a conduir temporalment. La
unitat va informar aquesta persona que instruirien diligències penals per haver
comès un delicte contra seguretat del trànsit. El vehicle va quedar immobilitzat.

Una patrulla policial va sancionar doblement un conductor
A les 14 h d’ahir, uns agents de la Policia Municipal va aturar un conductor que
circulava pel carrer del Doctor Cistaré, a l’alçada de l’avinguda de l’Abat Marcet, amb
l’enganxina de la ITV del vehicle caducada. En demanar-li la documentació, van
comprovar que el conductor tenia el rebut de l’assegurança obligatòria caducat. Va
ser denunciat per les dues infraccions i es va immobilitzar el vehicle a la via pública.

Un conductor denunciat per donar positiu en les proves d’alcoholèmia
A les 0.30 h d’aquesta matinada, una patrulla policial ha aturat un vehicle a
l’avinguda de Jaume I, a l’alçada del carrer Ample, després que el conductor ha fet
una infracció de trànsit. Els agents han detectat que l’infractor feia olor a alcohol i ha
estat sotmès a les proves d’alcoholèmia, en les que ha donat taxes positives de 0,47
mg/l i 0,43 mg/. Els agents l’han sancionat per la via administrativa i també s’ha
immobilitzat el vehicle a la via pública amb un parany municipal.
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