Nota de premsa
Terrassa, 7 de maig de 2018

Un conductor sense el carnet en regla té un accident
i dóna positiu d’alcoholèmia
Un menor va resultar ferit i va ser traslladat a l’Hospital de Terrassa
Sobre les 19.30 h d’ahir diumenge, la trucada d’un ciutadà va informar la Policia
Municipal d’un accident a la cruïlla de la carretera de Castellar amb l’avinguda del
Vallès, on s’estava creant una important retenció de vehicles. Dues patrulles van
arribar al lloc de la col·lisió. Sembla que l’accident va tenir lloc quan un vehicle no va
frenar a temps i va colpejar un altre, que estava aturat a un semàfor, i aquest, a la
vegada, va fer el mateix amb el vehicle que el seguia. Els agents van demanar una
ambulància per atendre a un menor, passatger d’un dels vehicles implicats, que
havia rebut un cop. L’ambulància del SEM el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
de Terrassa amb ferides lleus.
Els agents van observar que el conductor que havia provocat l’accident tenia un
permís de conduir d’un altre país, tot i que feia temps que residia a Espanya. També
van observar simptomatologia d’haver consumit alcohol. El conductor va ser sotmès
a la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que va donar una taxa de 0,52 mg/l. Un
dels agents el va acompanyar a prefectura per fer les proves d’alcoholèmia de
contrast, en les que va donar novament taxes positives de 0,53 mg/l i 0,49 mg/l.
L’infractor va ser denunciat administrativament per conduir sota els efectes de
l’alcohol i per no tenir el permís de conduir espanyol. Els agents que es van quedar
al lloc de l’accident van activar el servei de la grua municipal per retirar els vehicles
de la via i restablir la circulació. També van recollir les dades dels fets i van realitzar
l’informe tècnic d’accidents.

Detingut un conductor sense el carnet que havia trencat una ordre judicial i va
donar positiu en alcoholèmia amb una taxa penal
A les 8.50 h d’ahir, els Mossos d’Esquadra van comunicar a prefectura que havien
aturat un conductor sense el carnet de conduir i amb simptomatologia d’haver
consumit alcohol, i sol·licitaven la presencia d’una patrulla de la Policia Municipal per
realitzar les proves d’alcoholèmia. Una patrulla va realitzar la prova estimativa al
conductor, que va donar una taxa de 0,71 mg/l. Posteriorment, els agents de Mossos
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d’Esquadra el van acompanyar a prefectura de la Policia Municipal per fer les proves
d’alcoholèmia de contrast, amb resultat de taxes penals de 0,73 mg/l i 0,74 mg/l. Els
agents també van comprovar que el conductor havia trencat una ordre judicial, per la
qual cosa van procedir a la seva detenció pels delictes contra la seguretat viària i pel
trencament de l’ordre judicial pendent. La grua municipal va traslladar el vehicle al
dipòsit municipal, on va quedar immobilitzat.

Caiguda fortuïta d’un motorista
A les 21.35 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que un motorista havia
caigut a la calçada a la carretera d’Olesa, a l’alçada del carrer de Carrasco i
Formiguera, i que s’havia activa al SEM. Una patrulla va acudir al lloc i va observar
que el motorista havia caigut de forma fortuïta i que estava lesionat lleument. Una
ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van recollir les dades per realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Un conductor dóna positiu a la prova d’alcoholèmia
A les 23.30 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va veure
un vehicle fent una conducció erràtica al carrer de Tarragona, a l’alçada del carrer de
Manresa. En aturar-lo per demanar la documentació al conductor, van poder
comprovar que aquest mostrava símptomes d’haver consumit alcohol. Els agents li
van fer la prova d’alcoholèmia estimativa, amb un resultat de 0,38 mg/l. Ja a
prefectura, se li van fer les proves de precisió, amb taxes de 0,41 mg/l i 0,40 mg/l.
Un conductor habilitat es va fer càrrec del vehicle. El conductor va ser denunciat
administrativament per conduir el vehicle havent consumit begudes alcohòliques i
per tenir la ITV caducada.

Identificada una persona presumpta autora d’un furt de perfums
Sobre les 20.40 h de divendres, treballadors d’un establiment comercial ubicat al
carrer Major van informar la Policia Municipal que una persona havia furtat diversos
productes de la botiga. Els agents van localitzar aquesta persona a la rambla
d’Ègara, portant una bossa de ma folrada amb alumini i cinta aïllant. Els treballadors
de l’establiment van informar que trobaven a faltar sis perfums i que aquesta
persona anava acompanyada d’una altra, que no va poder ser identificada. A la
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persona identificada li constava un esbrinament de domicili i una citació judicial i serà
investigada per un presumpte delicte de furt.

Accident de trànsit entre una motocicleta i un turisme
A les 22.30 h de divendres, el 112 va informar a la Policia Municipal d’un accident de
trànsit a la cruïlla del carrer de Catalunya amb el carrer de Bartomeu Amat. Una
dotació va realitzar un informe tècnic d’accident. Sembla que un conductor que
circulava pel carrer de Catalunya no va respectar el senyal de cediu el pas que
l’afectava i va impactar amb una moto. El motorista va resultar ferit i va ser traslladat
per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Un conductor amb el permís caducat dóna positiu en estupefaents
Cap a les 0.05 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va observar com un
vehicle que circulava pel carrer de Lleó XIII no va respectar la llum vermella del
semàfor situat a la cruïlla amb l’avinguda de Barcelona, realitzant una conducció
erràtica i negligent. Els agents van aturar el vehicle i van requerir al conductor
realitzar les proves d’alcoholèmia i el test de drogues, donant positiu en cocaïna i
amfetamines. Els agents, a més, van comprovar que aquesta persona tenia el
permís de conduir caducat. En l’escorcoll, la patrulla va trobar 0,80 g de cocaïna, 1,3
g de haixix i 0,90 g de marihuana. El conductor va ser denunciat per conduir sense
permís, serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit i
també sancionat per tinença de substàncies estupefaents.

Un conductor de ciclomotor amb el permís caducat dóna positiu d’alcoholèmia
A l’1.45 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un ciclomotor al
carrer de Bartrina, a l’alçada de l’avinguda de Jaume I, que feia una conducció
erràtica. El conductor presentava signes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol i,
sotmès a les proves d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,43 mg/l. Els
agents van esbrinar que tenia la llicència de ciclomotor caducada i el permís de
conduir retirat. El conductor va ser denunciat per conduir amb una taxa d’alcohol
superior a la permesa i sense permís de conduir.
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El conductor d’un quadricicle dóna positiu en alcoholèmia
A les 4 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un quadricicle al
carrer de Josep Taipolas, a l’alçada del carrer de Huelva, que feia una conducció
erràtica. El conductor presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de
l’alcohol i va donar un resultat positiu de 0,49 mg/l en les proves que se li van
realitzar. Va ser denunciat per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa.

Un curtcircuit provoca un petit incendi en un domicili
Cap a les 14 h de dissabte, el 112 va avisar la Policia Municipal que s’havia produït
un incendi en un domicili ubicat al carrer de la Carena de Mas Bellver. Una patrulla
va acudir al lloc, on quatre efectius dels Bombers actuaven per sufocar el petit
incendi, que va causar alguns danys materials. Sembla que l’origen del foc va ser un
curtcircuit a la calefacció central. Una ambulància va acudir al lloc, però no va
intervenir. El propietari de l’habitatge va acudir al lloc per fer-se’n càrrec.

Un conductor sancionat per donar positiu d’alcoholèmia
Cap a les 4 h de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle
que circulava pel sentit sud de la Rambleta del Pare Alegre, a l’alçada del carrer del
Pintor Fortuny, en un control rutinari. Els agents van comprovar que el conductor
desprenia pudor d’alcohol i el van traslladar a la seu policial per ser sotmès a les
proves d’impregnació alcohòlica, amb resultats de 0,60 mg/l. El conductor va ser
sancionat per la via administrativa i el seu vehicle immobilitzat.

Un ciclista ferit en caure a terra
Cap a les 22.30 h de dissabte, la Policia Municipal va intervenir en un accident de
trànsit amb un ciclista implicat a l’avinguda de les Glòries Catalanes, a l’alçada del
carrer del Guadalquivir. Sembla que el ciclista es va despistar i va xocar tot sol
contra un senyal vertical per, tot seguit, caure a terra. Els agents van demanar la
presència d’una ambulància per atendre’l, i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
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