Nota de premsa
Terrassa, 26 de febrer de 2018

Un conductor ebri perd el control del vehicle i bolca
al mig de l’avinguda de l’Abat Marcet
Va perdre el control del seu 4x4 mentre girava i va xocar amb una marquesina
Cap a les 21 h de dissabte, el 112 va informar la Policia Municipal que a l’avinguda
de l’Abat Marcet, tocant a l’avinguda de Josep Tarradellas, havia tingut lloc una
col·lisió en la que un vehicle 4x4 havia bolcat i el conductor hauria pogut resultar
ferit. Van acudir al lloc diverses patrulles de la Policia Municipal, que van realitzar
tasques de regulació del trànsit, així com una inspecció ocular i informe tècnic
d’accident. Sembla que l’accident es va produir quan el vehicle 4x4 circulava per
l’avinguda de Josep Tarradellas i, en arribar a l’avinguda de l’Abat Marcet, sense cap
causa aparent, va desviar la seva trajectòria i va pujar sobre la mitjana fins a col·lidir
amb una marquesina de publicitat. El vehicle va bolcar i va ser necessària la
intervenció d’una grua d’Egarvia per retirar-lo del mig de la calçada. També va
quedar afectat l’enllumenat públic, per la qual cosa es va donar avís al servei
d’urgència de SECE, que va restablir el subministrament elèctric.
Els agents van fer la prova de detecció alcohòlica al conductor, que va donar un
resultat positiu de 0,48 mg/l. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Una patrulla es va desplaçar al centre mèdic
per fer les proves de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, i el conductor
va donar un resultat positiu de 0,47 mg/l i 0,43 mg/l. Es va realitzar denúncia al
conductor i el vehicle va quedar immobilitzat mecànicament. Les unitats policials que
van quedar al lloc de l’accident van demanar l’activació del servei d’Ecoequip per a
netejar la zona de vidres i plàstics i poder reobrir la circulació, que va quedar
restablerta un hora més tard.

Un accident de trànsit al pàrquing del Parc Vallès
A les 11.45 h de divendres, la Policia Municipal va rebre una trucada del servei de
vigilància del Parc Vallès que informava d’un accident de trànsit. Una patrulla va
acudir al lloc i va demanar una ambulància per atendre el conductor i l’acompanyant
del turisme implicat en la col·lisió. Sembla que el vehicle implicat circulava per
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l’interior del pàrquing i un altre turisme li va barrar el pas, el conductor es va posar
nerviós i, en comptes de frenar, va trepitjar amb força l’accelerador, per la qual cosa
el vehicle es va sortir de la via i va col·lidir amb un cartell publicitari. El personal
sanitari de l’ambulància va atendre al conductor i el seu acompanyant. Finalment,
l’acompanyant va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van confeccionar inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un accident de trànsit amb un motorista ferit
A les 12.45 h de divendres, el 112 va informar la Policia Municipal de Terrassa d’una
col·lisió amb ferits entre un turisme i una motocicleta al carrer del Doctor Salvà, a
l’alçada del carrer de Nicolau Talló. Una patrulla policial va acudir al lloc i va informar
que el motorista estava ferit. Una ambulància va atendre al motorista al lloc de
l’accident i, posteriorment, el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Sembla que el turisme no va respectar el senyal de cediu el pas que l’afectava i va
col·lidir amb una motocicleta que circulava pel carrer del Doctor Salvà. El conductor
del turisme va ser sancionat, ja que no presentava permís de conducció vàlid. Els
agents van realitzar inspecció ocular i van confeccionar informe tècnic d’accident.

Intent de furt de 37 llaunes de tonyina en un establiment
A les 15 h de divendres, una trucada va informar la Policia Municipal que una
persona amb una gavardina i un maletí estava furtant llaunes de tonyina en un
establiment ubicat a la carretera de Matadepera, a l’alçada del carrer del Doctor
Calsina. Al lloc va acudir un vehicle patrulla. Els agents van identificar aquesta
persona, que portava 37 llaunes de tonyina repartides entre l’interior de la gavardina
i del maletí. Treballadors de l’establiment van informar que el material furtat tenia un
valor de 136,53 euros. Els agents el van denunciar per un delicte lleu de furt.

Un conductor amb el permís de conducció sense punts
A les 18.15 h de divendres, dues unitats de la Policia Municipal van aturar un turisme
al passeig Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de Sant Leopold. En fer la
comprovació, els agents van esbrinar que tenia pendent una retirada del permís de
conduir per la pèrdua total dels punts. Els agents van denunciar administrativament
al conductor i li van retirar el permís, a més d’immobilitzar el seu vehicle.
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Un accident de circulació entre un turisme i una motocicleta
A les 18 h de divendres, el 112 va informar la Policia Municipal d’una col·lisió a la
cruïlla dels carrers de Dom Bosco i de San Mateu, amb un motorista ferit. Va acudir
al lloc una patrulla, que va realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.
Sembla que el turisme no va respectar el senyal de cediu el pas que l’afectava i va
col·lidir amb el ciclomotor, que circulava pel carrer de San Mateu. Tots dos
conductors van manifestar que a la cruïlla, a sobre de la vorera, hi havia una
furgoneta mal estacionada que els hi havia reduït la visibilitat. Al lloc va acudir una
ambulància, que va traslladar al motorista a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Un turisme arrenca un fanal a l’avinguda del Vallès
A les 20.30 h de divendres, el 112 va informar la Policia Municipal que a l’avinguda
del Vallès, a l’alçada de la carretera de Castellar, un vehicle havia xocat amb un
fanal i l’havia arrencat. Dues patrulles van comprovar que hi havia dos turismes
implicats i que el fanal de l’enllumenat públic estava creuat a la via. Una ambulància
va atendre al conductor i l’acompanyant del vehicle que va col·lidir amb el fanal i els
va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió va tenir
lloc quan un turisme que sortia del carrer d’Eivissa no va respectar el senyal d’stop
per incorporar-se a l’avinguda del Vallès. Per aquesta via circulava un vehicle amb
prioritat de pas que es va veure obligat a fer una maniobra evasiva per evitar la
col·lisió i va sortir de la via fins pujar a la mitjana i col·lidir amb el fanal.
Els agents van sol·licitar els serveis d’Egarvia per retirar el vehicle. També es va
donar avís urgent al servei de SECE per acabar de tallar i retirar el fanal. Els agents
van realitzar la prova d’alcoholèmia a tots dos conductors, que van donar un resultat
negatiu. La patrulla va realitzar inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Accident de circulació i el conductor s’escapoleix
A les 20.45 h de divendres, una trucada va informar la Policia Municipal que un
conductor s’havia fet escàpol d’un accident de trànsit, al carrer de Guadalhorce. Una
patrulla va acudir al lloc i va ser informada que un turisme que feia marxa enrere
havia colpejat un vehicle estacionat i havia fugit del lloc sense facilitar les dades.
Gràcies a la descripció facilitada pel propietari del vehicle afectat, els agents van
localitzar el vehicle i el conductor infractor a l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada
del carrer de Menéndez y Pelayo. La patrulla va observar que el conductor donava
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mostres de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, per la qual cosa se li van realitzar
les proves d’alcoholèmia, en les que va donar un resultat positiu de 0,50 mg/l. Una
patrulla el va traslladar a la Prefectura de Policia Municipal, on se li van realitzar les
proves en un etilòmetre evidencial, donant un resultat de 0,61 mg/l i 0,57 mg/l. Els
agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident. El conductor va
ser denunciat i el seu vehicle immobilitzat.

Denunciat un conductor en estat ebri
A la 1 h de dissabte, una patrulla que circulava pel carrer del Bages, a l’alçada del
carrer del Berguedà, va localitzar un vehicle que feia una conducció erràtica. Els
agents el van aturar i van sotmetre el conductor a les proves d’alcoholèmia, en les
que donar un resultat positiu de 0,54 mg/l. El conductor va ser traslladat a les
dependències de Policia Municipal, on se li van realitzar les proves en un etilòmetre
evidencial, amb resultats de 0,50 mg/l i 0,51 mg/l. El conductor va ser denunciat
administrativament i el seu vehicle immobilitzat.

Detingut per conduir ebri i negar-se a fer les proves d’alcoholèmia
A 4.50 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle al
carrer de Tàrrega, a l’alçada de l’avinguda del Pintor Mir, i va sotmetre el conductor a
la prova d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,61 mg/l. Traslladat a la
Prefectura de Policia Municipal per fer les proves en un etilòmetre evidencial, el
conductor es va negar a col·laborar. L’infractor va ser detingut per un delicte de
desobediència i un delicte conta la Seguretat del Trànsit.

Accident de circulació amb un conductor ebri
A les 20 h de dissabte, el 112 va informar la Policia Municipal de la col·lisió entre dos
vehicles al carrer de Sant Damià, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu de les
Neus. Una patrulla va realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident. Els
agents van fer les proves d’alcoholèmia als conductors, i un d’ells va donar un
resultat positiu de 0,76 mg/l. Un altre vehicle patrulla va traslladar el conductor
infractor a la Prefectura de Policia Municipal per realitzar-li les proves a l’etilòmetre
evidencial, en les que va donar un valor positiu de 0,80 mg/l i 0,81 mg/l. El conductor
va ser denunciat i el seu vehicle immobilitzat.
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Un conductor dóna positiu en cocaïna i heroïna
A les 4.55 h de diumenge, una unitat de la Policia Municipal va identificar al carrer de
Provença, a l’alçada del carrer de Viella, un conductor que manifestava que havia
consumit drogues. El conductor es va negar a realitzar les proves del drogotest, fet
pel qual va ser traslladat a Prefectura de Policial Municipal. Finalment, va accedir a
realitzar la prova i va donar positiu en heroïna i cocaïna. Els agents van realitzar un
acta per consum de substàncies estupefaents i una altra per dur una porra de fusta
d’uns 48 cm al vehicle. El seu turisme va ser immobilitzat.
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