Nota de premsa
Terrassa, 2 de maig de 2018

Accident de trànsit greu amb un ferit atrapat al
vehicle
El conductor va ingressar a l’UCI de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
Cap a les 19 h de dilluns, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de
trànsit a la cruïlla de l’avinguda de Josep Tarradelles amb el carrer de la Hispanitat,
en el que hi havia un conductor ferit greu. El 112 va activar el SEM. Una patrulla va
acudir al lloc on s’havia produït una forta col·lisió entre dos vehicles, un dels quals
havia bolcat i el seu conductor havia quedat atrapat a dintre. Els agents van tallar un
carril de la via i van regular el trànsit per atendre al conductor ferit. Es va donar avís
a Egarvia per retirar els vehicles del mig de la calçada, i a Bombers per tal d’alliberar
al conductor, que presentava ferides importants.
Els Bombers van alliberar al conductor atrapat i el SEM el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa, on va ingressar a la UCI amb pronòstic greu. Els
vehicles van ser retirats del mig de la via i es va poder restablir el trànsit. El agents
van agafar les dades dels fets i dels testimonis per realitzar l’informe tècnic
d’accidents.

Un conductor dóna positiu a la prova d’alcoholèmia
Sobre les 6.35 h de dimarts, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari a
la plaça d’Agustí Bartra, a l’alçada del carrer de Joan d’Àustria, va observar com un
vehicle no va fer cas de les indicacions que se li van realitzar. Els agents finalment el
van aturar i van comprovar que el conductor presentava simptomatologia d’haver
consumit alcohol. Realitzada la prova d’alcoholèmia estimativa, va donar un resultat
de 0,61 mg/l. Els agents van acompanyar el conductor a prefectura per realitzar les
proves de precisió, que van donar taxes de 0,58 mg/l i 0,60 mg/. Un conductor
habilitat es va presentar per fer-se càrrec del vehicle immobilitzat. Els agents van
denunciar administrativament el conductor per conduir el vehicle havent consumit
begudes alcohòliques.
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Denunciat per circular sense el permís de conduir
A les 16.30 h de dimarts, una patrulla de la Policia Municipal va veure com un
vehicle cometia una infracció de trànsit al carrer de Sant Tomàs, a l’alçada de
l’avinguda de Barcelona. En sol·licitar-li la documentació, els agents van comprovar
que el conductor no tenia cap permís de conduir. Aquest va manifestar que el vehicle
no era seu, que desconeixia qui era el titular i no podia contactar amb ell. Els agents
li van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària. Es va sol·licitar
una grua d’Egarvia per retirar al vehicle al dipòsit municipal fins a trobar el titular del
vehicle.

Accident de trànsit amb ferits
A les 20.40 h de dimarts, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de
trànsit a la cruïlla de la carretera de Martorell amb el carrer de Ramon LLull, amb
diverses persones ferides. Una patrulla va acudir al lloc i va comprovar que dos
vehicles havien col·lidit i hi havia tres persones ferides, en principi de caràcter lleu.
Els agents van atendre els ferits fins a l’arribada de dues ambulàncies, que van
traslladar a dos d’elles a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i a una altra a
l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Denunciat un conductor per donar positiu al drogotest
Cap a les 20.55 h de dimarts, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
va veure un conductor amb una cigarreta tipus “porro” circulant pel carrer de la Mare
de Déu de la Llum, a l’alçada de l’avinguda del Vallès. Els agents el van aturar per
demanar-li la documentació i en l’escorcoll li van trobar 4,7 g de haixix, pel que se li
va interposar una denúncia administrativa per tinença de substàncies estupefaents.
Els agents el van sotmetre a la prova d’alcoholèmia, amb resultats negatius.
Posteriorment, el van acompanyar a prefectura de Policia Municipal per fer-li la prova
del drogotest, que va resultar positiva en haixix. Els agents van realitzar denúncia al
conductor per conduir havent consumit substàncies estupefaents.
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Caiguda fortuïta d’un motorista ferit lleu
A les 20.20 h de dimarts, el 112 va informar la Policia Municipal que un motorista
havia caigut a terra i estava ferit lleu a l’avinguda de les Glòries Catalanes, a l’alçada
del carrer del Guadalquivir. Una patrulla policial va assistir al motorista fins que va
arribar una ambulància, que el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Sembla que el motorista va caure sol a la via. Els agents van agafar dades dels fets i
van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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