Nota de premsa
Terrassa, 15 de març de 2018

Un accident de trànsit entre dos vehicles talla
provisionalment un carrer
Una persona va resultar ferida lleu
A les 20.50 h d’ahir, un particular va alertar la Policia Municipal d’un accident entre
dos vehicles al carrer d’Arquímedes, a l’alçada del carrer del Comte Borrell, en el
que un dels vehicles havia quedat al mig de la via i tallava el trànsit. Una patrulla va
acudir al lloc i va observar que un dels conductors havia patit lesions i va donar avís
al SEM. Els agents van demanar la presència d’una grua d’Egarvia per retirar un
dels vehicles, que havia quedat immobilitzat mecànicament. L’ambulància va
traslladar la persona ferida a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. La grua d’Egarvia
va retirar el vehicle i va poder restablir el trànsit. Els agents van informar que en la
col·lisió havia quedat afectada una pilona i va comunicar l’incidència per a la seva
reparació. Finalment, els agents van recollir totes les dades de l’accident i van
realitzar l’informe tècnic dels fets.

Atropellament d’un vianant
A les 11.10 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que un vehicle havia
atropellat una persona al carrer de Galileu, amb el carrer de la Filatura. El 112 va
activar també una ambulància del SEM, que va atendre la persona atropellada i la va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Una patrulla va acudir al lloc i els
agents van agafar les dades i testimonis de l’accident i van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.

Caiguda d’un motorista
Sobre les 18.20 h d’ahir, un particular va informar d’un accident entre un turisme i
una motocicleta al carrer de Colom, a l’alçada de l’avinguda del Tèxtil, en el que el
motorista havia resultat ferit. Una patrulla va acudir al lloc de l’accident i es va donar
avís al SEM. La patrulla va comprovar que el motorista havia intentat avançar un
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vehicle a la rotonda i havia perdut l’equilibri, caient a terra. Sanitaris de l’ambulància
van atendre al motorista i el van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Alcoholèmia positiva a un conductor sense permís en vigor
A les 00.45 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha observat un vehicle circulant per la carretera de Rubí, a l’alçada de
l’avinguda del Vallès, amb una velocitat inadequada. En aturar-lo, els agents han
observat que el conductor presentava simptomatologia d’haver consumit alcohol, fet
pel qual ha estat sotmès a les proves d’alcoholèmia establertes, amb resultat positiu.
Els agents han realitzat denúncia administrativa al conductor per conduir el vehicle
sota els efectes de l’alcohol. També han comprovat que el conductor tenia retirat el
seu permís de conduir i han obert diligències penals per un delicte contra la
seguretat viària. El vehicle ha quedat immobilitzat al lloc.

Alcoholèmia positiva a un conductor que no va respectar un semàfor en
vermell
A les 1.45 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha observat un vehicle circulant per la rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer
d’Iscle Soler, que no s’ha aturat a un semàfor amb llum vermella. Els agents han
aturat el vehicle per denunciar la infracció i han comprovat que el conductor
presentava simptomatologia d’estar sota els efectes de l’alcohol. Sotmès a les
proves d’alcoholèmia, els resultats han estat positius, raó per la que els agents han
denunciat administrativament el conductor per conduir el vehicle sota els efectes de
l’alcohol. Els agents també han comprovat que el vehicle presentava un defecte
important en la col·locació de la matricula i han realitzat denúncia del fet.
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