Nota de premsa
Terrassa, 3 d’abril de 2018

Mor el conductor d'una motocicleta en un accident
de trànsit
Va tenir lloc dimecres al carrer de Tàrrega
Sobre les 20.05 h de dimecres, el 112 va informar la Policia Municipal que al carrer
de Tàrrega, a l’alçada de la carretera de Castellar, s'havia produït un accident de
trànsit entre una motocicleta i un vehicle estacionat a conseqüència del qual el
conductor de la motocicleta havia quedat inconscient. Un cop al lloc, la dotació
policial va comprovar que el conductor havia mort a conseqüència de les lesions
sofertes en l'accident. Sembla que els fets van tenir lloc quan la motocicleta, que
circulava pel carrer de Tàrrega, va topar amb el mirall retrovisor d'una furgoneta
estacionada i, a conseqüència de l'impacte, el conductor de la motocicleta va perdre
el control de la mateixa i va topar contra un vehicle estacionat. La Policia Municipal
va iniciar el protocol legal establert, comunicant els fets al Jutjat de Guàrdia. Al lloc
dels fets va acudir la dotació policial de la Unitat d'Investigació d'accidents per
procedir a realitzar les gestions pertinents.

Detenció d’un conductor amb un requeriment de recerca, detenció i
presentació
A les 0.30 h de la matinada de dijous, una dotació de la Policia Municipal que feia
servei de vigilància a la carretera de Castellar va aturar a l’alçada del carrer de
Granada un vehicle en el que viatjaven dues persones per què circulava de forma
sospitosa. Els agents van sol·licitar la documentació al conductor. En comprovar les
seves dades es va obtenir la informació que a aquesta persona li constaven dos
requeriments judicials, sent un d’ells una ordre de recerca, detenció i presentació.
Els agents el van informar del fet i de que es procedia a la seva detenció, moment en
que aquesta persona va donar diverses empentes als agents, emprenent la fugida
corrent i saltant a la riera de les Arenes. Després d'una persecució, en la que hi van
col·laborar altres unitats policials, el conductor va ser detingut a l'alçada del carrer de
Camprodon, oposant resistència activa a la detenció. Tot seguit es va procedir a
realitzar les oportunes diligències per part de la Policia en relació a la detenció pel
requeriment judicial i per un presumpte delicte d'atemptat a agents de l'autoritat.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

El conductor d’un ciclomotor dóna positiu en la prova de alcoholèmia
A les 3 h de la matinada de dijous, una dotació policial va aturar un ciclomotor que
circulava por l’avinguda del Vallès, amb l’avinguda de Béjar. En demanar-li la
documentació, els agents van observar que el conductor presentava símptomes de
trobar-se sota la influència de l’alcohol. Realitzades les reglamentaries proves
d’alcoholèmia, van donar un resultat positiu de 0,63 i 0,65 mg/l, i es va confeccionar
la corresponent denúncia administrativa sobre la base del resultat obtingut. Els
agents van trobar en poder del motorista una substància blanca, presumptament
cocaïna, amb un pes de 05,60 grams. Per aquest motiu també és va realitzar l'acta
administrativa per tinença de substàncies estupefaents.

S'instrueixen diligències a un conductor implicat en un accident per
alcoholèmia positiva
A les 15 h de dijous, el 112 va informar la Policia Municipal que a la rotonda de la
carretera de Martorell amb l'avinguda d’Àngel Sallent un vehicle havia impactat
contra una banda del pont. També va informar que el conductor podria trobar-se sota
la influencia de l’alcohol. Dos vehicles patrulla de la Policia Municipal desplaçats al
lloc van comprovar que no hi havia cap persona lesionada. També van acudir al lloc
una ambulància i dos vehicles del Parc de Bombers que havien estat avisats, ja que
en principi s’havia indicat que hi havia una persona atrapada. Aquestes unitats, però,
no van haver d’actuar. Els agents van comprovar que el conductor presentava
símptomes d’estar en estat ebri i se li van realitzar les reglamentàries proves
d'alcoholèmia, en les que va donar un resultat positiu de 0,52 mg/l. Es va procedir a
la instrucció de diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit.

S'instrueixen diligències per conduir un vehicle sense el permís corresponent
A les 0.15 h de la matinada de divendres, una dotació policial va aturar un vehicle
que circulava de forma erràtica pel carrer del Nord, a l’alçada de la plaça de l’Estació
del Nord. Una vegada es va sol·licitar la documentació a la conductora, els agents
van comprovar que en la base de dades de Trànsit no li constava cap permís de
conduir, motiu pel qual es van obrir diligències judicials a la persona en qüestió.
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S'instrueixen diligències a dos conductors per un presumpte delicte contra la
seguretat del trànsit
A les 0.30 h de la matinada de divendres, la dotació d’un vehicle policial va observar
com un vehicle circulava a gran velocitat i el seu conductor feia cas omís als senyals
que els agents li feien per que aturar el vehicle. Seguidament, el vehicle va
emprendre la fugida infringint les normes de trànsit de forma reiterada, circulant en
alguns moments en direcció prohibida. Finalment, amb l'ajuda d'altres dotacions
policials, es va aturar el vehicle a l'alçada del carrer de Roca i Roca, i es va procedir
a realitzar les proves d’alcoholèmia al conductor, amb el resultat positius de 0,69 i
0,70 mg/i. Pels fets ocorreguts i pel resultat de les proves es va procedir a la
detenció del conductor per la presumpta comissió d'un delicte contra la seguretat del
trànsit i es van instruir les corresponents diligències judicials. També es va realitzar
acta de denúncia administrativa a una de les ocupants del vehicle per tinença de
substàncies estupefaents, concretament marihuana.

Instrucció de diligències a un conductor per alcoholèmia positiva
A les 3.55 h de dissabte, una dotació policial va aturar un vehicle ocupat per cinc
persones que circulava en direcció prohibida pel carrer de Solsona, a l’alçada del
carrer de Tàrrega. Es va comprovar que el conductor presentava símptomes de
trobar-se sota la influencia de l’alcohol i se li van realitzar las corresponents proves
de determinació del grau d’impregnació alcohòlica. El resultat va ser positiu, de 0,67
i 0,71 mg/l, motiu pel qual es van obrir diligències penals al conductor. També es va
procedir a denunciar administrativament a dos dels ocupants del vehicle per
manifestacions contràries i falta de respecte als agents de l’autoritat.

Accident de circulació amb un conductor ebri
A les 20.45 h d’ahir dilluns, un ciutadà va trucar la Policia Municipal per informar
d’una col·lisió a la Rambla de Sant Nebridi, a l’alçada del carrer de Miquel Vives, en
el que el conductor contrari podia trobar-se en estat ebri. Al lloc es va desplaçar un
vehicle patrulla, que va informar que un dels conductors havia patit un cop i es va
activar una ambulància, que va traslladar al ferit a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que un dels vehicles estava aturat davant un semàfor en
fase vermella i l’altre, que el precedia, no va aturar la marxa i va col·lidir per encalç.
Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident. En parlar
amb el conductor, van veure que podia trobar-se influenciat per l’alcohol i li van
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realitzar la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil estimatiu, donant un
valor de 0,78 mg/l. El conductor va ser traslladat a la Prefectura de la Policia
Municipal, on se li va fer una nova prova d’alcoholèmia, en la que va donar un valor
positiu de 0,81 mg/l i 0,81 mg/l, respectivament. També es va comprovar que el
conductor tenia el permís de conducció caducat i es va denunciar al conductor per
tots dos motius.

Denunciat un conductor amb el permís suspès
A les 21.50 h de dissabte, un vehicle camuflat de la Policia Municipal que realitzava
tasques de seguretat ciutadana va aturar un turisme que els va resultar sospitós al
carrer del Mas de la Morada, a l’alçada del carrer de les Carbonelles. A l’interior hi
viatjaven dues persones que els agents van identificar, comprovant que el conductor
tenia una suspensió temporal del permís de conducció finalitzada, però no constava
que hagués fet el curs de reeducació vial. Els agents van procedir a denunciar el
conductor i van immobilitzar el vehicle.

Denunciat per conduir sense el permís en vigor
A les 18.45 h d’ahir dilluns, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de
trànsit al carrer d’Alcoi, a l’alçada del carrer del Doctor Cistaré, en el que un vehicle
va col·lidir amb un altre que estava estacionat. Els agents li van realitzar la prova
d’alcoholèmia al conductor, amb resultat negatiu. Es va comprovar, però, que el
conductor no tenia cap permís de conducció en vigor, fet pel qual va ser denunciat
penalment com a persona investigada per un delicte contra la seguretat vial.

Diligències penals a un conductor begut
A l’1.30 h de la matinada de diumenge, una vehicle patrulla de la Policia Municipal
que circulava pel carrer Independència, a l’alçada del carrer Ample, va aturar un
vehicle que va fer sospitar als agents. En parlar amb el conductor, van comprovar
que presentava símptomes evidents d’haver consumit begudes alcohòliques. Els
agents li van realitzar la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil, i va
donar un valor positiu de 0,75 mg/l. traslladat a la Prefectura de la Policia Municipal
per fer la prova en un etilòmetre evidencial, va donar un valor positiu de 0,69 mg/l i
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0,66 mg/l. Es van obrir diligències penals al conductor i el seu vehicle va quedar
immobilitzat.

Control d’alcoholèmia amb dos conductors denunciats per donar positiu
A les 4.55 h de la matinada de diumenge, un control estàtic d’alcoholèmia de la
Policia Municipal ubicat a l’avinguda de Béjar va aturar un conductor que va donar
un valor positiu de 0,48 mg/l en les proves de detecció alcohòlica a un etilòmetre
portàtil. El conductor va ser traslladat a la Prefectura de la Policia Municipal, on se li
van repetir les proves i va donar uns valors de 0,48 mg/l i 0,45 mg/l, respectivament.
Poc després, un altre conductor va ser aturat i va donar un valor de 0,56 mg/l en aire
expirat. També va ser traslladat a la Prefectura, on va donar un valor de 0,55 mg/l a
la primera i de 0,53 mg/l de les proves d’alcoholèmia que se li van realitzar. Tots dos
conductors van ser denunciats administrativament i els seus vehicles van quedar
immobilitzats amb un parany.

Un conductor en estat ebri xoca amb un arbre
A les 6.15 h de diumenge, el 112 va informar la Policia Municipal que un vehicle
s’havia sortit de la via i havia col·lidit amb un arbre i hi havia una persona ferida.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan el vehicle circulava per la rotonda i un
pneumàtic va explotar, va perdre el control de la direcció i es va sortir de la via fins a
col·lidir amb un arbre. Una patrulla va realitzar una inspecció ocular i informe tècnic
d’accident. Els agents van informar que al lloc hi havia una ambulància atenent al
ferit. Al conductor se li va realitzar la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre
portàtil, i aquest va donar un valor positiu de 0,59 mg/l. Finalment, l’ambulància el va
traslladar a l’Hospital de Terrassa. També van demanar la intervenció de la grua
municipal per retirar el vehicle del mig de la via i poder restablir la circulació. Una
unitat policial es va traslladar al Hospital per fer la prova de detecció alcohòlica en un
etilòmetre portàtil evidencial al conductor, que va tornar a donar un valor positiu de
0,60mg/l i 0,60 mg/l. Els agents van denunciar penalment al conductor i el seu
vehicle va quedar immobilitzat mecànicament.
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