Nota de premsa
Terrassa, 11 d’abril de 2018

Un conductor sense carnet envesteix un vehicle
policial, es fa escàpol i és detingut
El conductor va donar positiu a les proves d’alcoholèmia
A l’1.20 h d’aquesta matinada, una patrulla de Policia Municipal en servei ordinari ha
observat un vehicle circulant de manera erràtica per la carretera de Castellar i li ha
donat l’ordre d’aturar-se al conductor. Aquest ha fet cas omís de les indicacions i ha
accelerat el seu vehicle per fugir. Des de la Prefectura s’han demanat més unitats a
la zona per aturar el vehicle, que ha estat interceptat per una dotació al carrer de
Camprodon, a l’alçada del carrer d’Ibáñez de Aldecoa. Els agents li han donat l’ordre
d’aturar-se, però, en comptes d’això, el vehicle fugat ha envestit el vehicle policial,
causant-li danys i provocant lesions lleus als agents que l’ocupaven. Tot i així, els
agents han detingut el conductor, que s’ha mostrat molt agressiu, no atenent a les
seves ordres. El detingut ha estat traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
per un reconeixement mèdic, on també han estat atesos el agents ferits. El vehicle
ha estat traslladat a la Prefectura de Policia Municipal.
En l’actuació policial, els agents han observat simptomatologia d’haver consumit
alcohol en el conductor, que sotmès a la prova d’alcoholèmia estimativa ha donat
una taxa positiva de 0,80 mg/l. Les següents proves de contrast també han resultat
positives, amb taxes de 0,74 mg/l i 0,73 mg/l. En comprovar les dades del conductor,
els agents han vist que no li consta cap permís de conduir i que té una suspensió
temporal per conduir per la Prefectura Provincial de Barcelona. S’han obert
diligències al conductor per un delicte contra la seguretat viària i atemptat a agents
de l’autoritat.

Atropellament d’una dona per un conductor sense permís en vigor
A les 13.50 h d’ahir dimarts, el 112 va informar la Policia Municipal que una dona
havia estat atropellada per un vehicle al carrer de Sant Cosme, a l’alçada del carrer
de Sant Honorat. Una patrulla va acudir al lloc i va observar que la vianant
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atropellada tenia lesions lleus, de les que era assistida per efectius d’una
ambulància, que posteriorment la va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van recollir les dades del conductor per realitzar l’informe
tècnic d’accidents i van comprovar que tenia una suspensió del carnet de conduir,
per la qual cosa es va immobilitzar el vehicle. Finalment, es va presentar un altre
conductor habilitat i es va fer càrrec del vehicle.

Un detingut per delicte contra la salut pública
Cap a les 15.55 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va veure com tres
persones realitzaven un moviment evasiu en adonar-se de la presència del vehicle
policial al carrer de Sant Cosme, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol. Des
de prefectura es van comissionar altres patrulles per donar suport a l’actuació. Els
agents van identificar les tres persones sospitoses. En l’escorcoll, els agents van
trobar en possessió de la primera persona 3,2 g de haixix, realitzant-li un acta de
denúncia. A la segona persona escorcollada se li van trobar dues peces de haixix,
d’1,8 g i de 28,5 g, per la qual cosa el agents van procedir a la seva detenció per un
delicte contra la salut pública. En el trasllat del detingut a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa, aquest es va posar agressiu i va donar cops a la mampara del
vehicle policial. Finalment, els agents van traslladar a una tercera persona a la
prefectura, ja que havia estat gravant els agents durant l’actuació i no havia estat
possible identificar-la correctament.

Incendi de matolls a una zona forestal
A les 16.55 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un incendi a una zona
forestal de la carretera de Castellar, a l’alçada de la Torre Mossèn Homs. Una
patrulla va acudir al lloc de l’incendi i va demana la presència dels Bombers. Una
unitat de Bombers va actuar per extingir el foc i els agents van realitzar acta
d’incendi per deixar constància dels fets.

Un conductor implicat en un accident dóna positiu al control d’alcoholèmia
A les 23.50 h d’ahir, diverses trucades van informar la Policia Municipal que un
vehicle havia xocat contra un fanal a l’avinguda de Béjar, amb l’avinguda del Vallès, i
que el conductor semblava afectat per l’alcohol. Una patrulla va observar que un
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vehicle havia col·lidit amb un altre que estava estacionat i després s’havia encastat
amb un fanal de la via pública. També van comprovar que el conductor mostrava
simptomatologia d’haver consumit alcohol i se li va realitzar la prova d’alcoholèmia
estimativa, en la que va donar una taxa d’1,06 mg/l. El conductor va ser traslladat a
Prefectura per ser sotmès a les proves de contrast, on també va donar taxes
positives, de 0,96 mg/l i 0,92 mg/l. Els agents van obrir diligències al conductor per
un delicte contra la seguretat viària. També van recollir les dades per realitzar
l’informe tècnic d’accidents i van donar avís a enllumenat públic per reparar el fanal,
que havia quedat amb el seu bàcul penjant pels cables.
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