Nota de premsa
Terrassa, 23 de febrer de 2018

Un camió es desfrena, impacta amb diferents
barreres i cartells i queda creuat a la ctra. de Rubí
El trànsit de la via afectada es va poder a obrir a les 13.10 h, quan una grua el
va retirar del mig de la calçada
A les 9.30 h d’ahir, la Policia Municipal va rebre una trucada telefònica del 112 que
informava que un camió de grans dimensions s’havia desfrenat i havia quedat
travessat a la carretera de Rubí, a l’alçada de l’avinguda del Tèxtil. Una patrulla va
acudir al lloc i va comprovar que el vehicle dificultava el trànsit rodat de la via, en
ambdós sentits.
Sembla que els fets van tenir lloc quan el conductor havia estacionat el camió a
l’avinguda del Tèxtil, amb la carretera de Rubí, i, possiblement, no va accionar
correctament els sistemes de retenció i de seguretat, per la qual cosa el vehicle es
va desfrenar i va topar en la seva trajectòria contra un gran senyal informatiu fins a
aturar-se enmig de la carretera de Rubí. El panell informatiu va caure a sobre d’un
turisme, que en aquells moments es trobava aturat fent un stop a la carretera de
Rubí amb l’avinguda del Tèxtil.
Al lloc també van acudir dos efectius dels Bombers i una ambulància. Els sanitaris
van atendre el conductor del turisme afectat, però no va ser necessari el seu
traslladat a cap centre mèdic. Els agents, a banda de recaptar totes dades per
emplenar el comunicat d’accidents, van regular el trànsit, donant pas alternatiu als
dos sentits de la marxa, fins que, finalment, a les 13.10 h, una grua va poder retirar
el camió de la via. Els Bombers van col·laborar en les diferents tasques i van netejar
la via, ja que el dipòsit de carburant del vehicle havia vessat molta benzina.

Obertura de diligències penals contra dos conductors en un control de trànsit
Al llarg d’aquesta matinada, entre l’1 h i les 2 h, un control específic de vehicles de la
Policia Municipal, ubicat a la rambleta del Pare Alegre, ha detectat dos conductors
que havien comès infraccions qualificades com a delictes contra la seguretat del
trànsit. Cap a la 1.10 h, el primer dels conductors ha estat sotmès a les proves
d’alcoholèmia, en les que ha donat taxes positives de 0,81 mg/l i 0,79 mg/l. Els
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agents, a més d’immobilitzar el vehicle, han informat l’infractor que s’instruirien
diligències penals.
Poc després, a l’1.30 h, els agents han comprovat que un conductor, al que havien
aturat, estava inhabilitat per conduir per la pèrdua total de punts, per la qual cosa
han immobilitzat el seu vehicle i han incoat diligències penals.

Detingut un conductor ebri i amb el carnet intervingut judicialment
A l’1 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha localitzat un
vehicle que circulava sense els llums accionats, a una velocitat molt baixa i fent zigazagues pel sentit sud de l’avinguda d’Àngel Sallent. Els agents l’han aturat a l’alçada
del carrer de Watt i han comprovat que el conductor donava mostres de trobar-se
greument afectat per la ingesta d’alcohol. Se l’ha sotmès a les proves d’impregnació
alcohòlica, en les que ha donat taxes de 0,84 mg/l i 0,90 mg/l. També han comprovat
que l’infractor estava inhabilitat per conduir, ja que li havia estat retirat el permís de
conduir judicialment per la pèrdua total de punts. Donat que havia incorregut en un
concurs de delictes contra la seguretat del trànsit, el conductor ha estat detingut i
traslladat a les dependències policials, on se li han instruït diligències penals pels
preceptes infringits. El turisme ha quedat immobilitzat al dipòsit de vehicles.
A les 4.45 h d’aquesta matinada, una altra patrulla policial ha aturat una conductora
que ha comès una infracció de trànsit al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de
la plaça de l’Estació del Nord. Els agents han comprovat que donava mostres
d’haver consumit alcohol, motiu pel qual ha estat traslladada a la Prefectura de la
Policia Municipal per ser sotmesa a les proves d’alcoholèmia, en les que ha donat
uns resultats positius de 0,84 mg/l i 0,77 mg/l. Conseqüentment, l’infractora ha estat
informada que s’instruirien diligències penals i també se li ha immobilitzat el vehicle
al dipòsit municipal.
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