Nota de premsa
Terrassa, 22 de març de 2018

Denunciat per la falsificació d’una targeta
d'aparcament per a persones amb discapacitat
Es tractava d’una fotocopia del títol d’un familiar
A les 21.10 h d’ahir, una trucada d’Egarvia va informar la Policia Municipal que
havien retirat un vehicle que podia tenir una targeta d’aparcament per a persones
amb discapacitat falsa. El vehicle es trobava estacionat a una plaça reservada al
carrer de Sant Cristòfol. La grua municipal el va retirar i l’inspector va observar que
la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat del turisme era falsa i, a
més, estava caducada. Va acudir un vehicle patrulla de la Policia Municipal, que va
entrevistar al conductor, que s’havia personat a Egarvia per retirar el seu vehicle. Els
agents van esbrinar que el document era una fotocòpia de la targeta d’un familiar. Li
van retirar la targeta mitjançant acta i van denunciar el conductor.

Incendi en un habitatge a Sant Pere Nord
A les 12.50 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un incendi en un
habitatge del carrer de Girona, a l’alçada del carrer de Roig i Ventura. Es va
comissionar un vehicle patrulla, que a la seva arribada al lloc va informar que al
baixos de l’edifici sortia molt de fum, però no s’observaven flames. També van acudir
dues unitats del Parc de Bombers de Terrassa, així com una ambulància i una
patrulla de Mossos d’Esquadra. Els efectius de Bombers van sufocar l’incendi i van
ventilar l’habitatge. No hi va haver cap persona ferida ni els habitatges veïns van
resultar afectats. Un cop ventilat l’habitatge, els agents van poder entrar i van
observar que s’havia cremat el rebedor i una habitació. Sembla que l’incendi es
podria haver iniciat a causa d’un curtcircuit.

Un motorista ferit en un accident de circulació
A les 13.15 h d’ahir, el 112 va alertar la Policia Municipal d’un accident de circulació
amb un motorista ferit a la carretera de Martorell, a l’alçada de la rotonda de la N150. També van informar que s’activava una ambulància. Des de la central de
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Comandament es va comissionar un vehicle patrulla. Sembla que l’accident va tenir
lloc quan el motorista circulava per la rotonda i va trobar davant seu vehicles aturats
per la fase vermella de semàfor. El motorista va frenar sobtadament, va perdre el
control de la motocicleta i va caure a terra, patint lesions de consideració. Una
ambulància el va atendre i el van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un camió perd part de la càrrega a la carretera de Martorell i marxa del lloc
A les 15.30 h d’ahir, la trucada d’un conductor va informar la Policia Municipal que un
camió havia perdut la càrrega a la carretera de Martorell, a l’alçada de la rotonda de
la N-150, i aquesta ocupava la via. Des de la Central de Comandament es van
comissionar dos vehicles patrulla per realitzar tasques de regulació, ja que la pèrdua
de la càrrega havia causat una retenció important i la via va quedar tallada a la
circulació. Els agents van informar que el camió havia perdut la càrrega, material
d’obra, i havia continuat la marxa sense aturar-se ni donar avís a Policia Municipal.
Els agents van sol·licitar amb urgència la presència del servei de neteja d’Eco-Equip.
També va actuar al lloc el servei de Manteniment de Carreteres per netejar la via,
facilitant que es pogués tornar a obrir la via a la circulació dels vehicles, que havien
quedat retinguts. Poc després, una patrulla de la Policia Municipal va localitzar al
camió que havia perdut la càrrega i va realitzar denúncies administratives pels fets
esmentats.

Denunciat un conductor en estat etílic
A l’1.45 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal que circulava per
la carretera de Matadepera va aturar un vehicle, a l’alçada del carrer del Maestrat, i
va realitzar la prova de detecció alcohòlica al conductor, que va donar un valor a
l’etilòmetre portàtil de 0,65 mg/l, superant la taxa permesa. Va ser traslladat a la
Prefectura de Policia Municipal, on se li van realitzar les proves de detecció
alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb taxes de 0,64 mg/l i 0,65 mg/l,
respectivament. Es va denunciar el conductor. El vehicle va ser immobilitzat i retirat
per la grua municipal a la seva base.
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Un conductor ebri en un control policial
Cap a l’1.20 h d’aquesta matinada, els agents de la Policia Municipal que realitzaven
un control estàtic a la Rambleta del Pare Alegre, a l’alçada dels accessos a
l’autopista, van aturar un vehicle i en la prova de detecció alcohòlica el conductor va
donar un resultat de 0,58 mg/l en aire expirat. En demanar-li la documentació del
vehicle, els agents van observar que aquesta estava tacada per una pols blanca, per
la qual cosa van procedir a escorcollar el conductor, els acompanyants i el vehicle. A
un dels ocupants se li va trobar una bosseta amb una pols blanc a la butxaca dels
pantalons, presumptament cocaïna. Es va redactar acta-denúncia de comís de la
substància i es va retirar, obtenint un pesatge de 0,4 g. El conductor va ser traslladat
a la Prefectura de la Policia Municipal, on se li va realitzar la prova d’alcoholèmia en
etilòmetre evidencial, donant a la primera i a la segona prova un valor de 0,49 mg/l.
Va ser denunciat i el seu vehicle immobilitzat i traslladat a la base d’Egarvia.
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