Nota de premsa
Terrassa, 23 maig de 2018

Denunciat per conduir sense un permís vàlid i no
tenir l’assegurança obligatòria del vehicle
Una patrulla va aturar el vehicle al carrer d’Anglaterra
A les 17.35 h d’ahir dimarts, un comandament de la Policia Municipal de Terrassa
que realitzava tasques de supervisió i patrulla va aturar un vehicle sospitós al carrer
d’Anglaterra, a l’alçada del passatge d’Irlanda. En procedir a identificar el conductor
a la base de dades policial, els agents van comprovar que a aquest no li constava
cap permís de conducció en vigor i que mai havia obtingut un permís de conducció.
Un patrulla va acudir al lloc. El conductor va ser denunciat i el vehicle immobilitzat
mitjançant un parany. També es va comprovar que el vehicle no tenia concertada
l’assegurança obligatòria. Es van obrir diligències penals vers el conductor.

Un motorista ferit en un accident
A les 17 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident a l’avinguda de
Jaume I, a l’alçada del carrer de Bartrina, amb un motorista ferit. Un vehicle patrulla
va acudir al lloc. Sembla que el motorista va frenar darrera un vehicle que va aturar
la marxa i va perdre el control de la seva motocicleta, que va col·lidir amb un vehicle
estacionat, causant-li danys. El motorista va ser traslladat en ambulància a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe
tècnic d’accident.

Incendi a la nau de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas
A les 19 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un incendi a la nau
industrial de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas, a la carretera de Rubí, a l’alçada del
carrer de Lepant. Un vehicle patrulla va acudir al lloc, i se li van sumar poc després
un altre vehicle patrulla i dues unitats motoritzades per realitzar tasques de suport i
regulació del trànsit. Tres unitats del Parc de Bombers de Terrassa van actuar en
l’extinció del foc. La carretera de Rubí va quedar tallada a l’alçada del carrer de
Navas de Tolosa i es va regular la circulació a les cruïlles adjacents. Una ambulància
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va acudir també al lloc, però no va ser necessària la seva intervenció, ja que no hi
van haver ferits. Uns testimonis van manifestar que cinc persones havien sortit
corrents de dins la nau poc abans de començar l’incendi i van facilitar la seva
direcció de fugida i la seva descripció a la Policia Municipal. El responsable dels
Bombers va informar que el foc s’havia iniciat a una de les habitacions de les
antigues oficines de la primera planta, quedant afectades dues habitacions, però que
no havia afectat l’estructura de l’edifici. Es va donar avís a SECE per tancar
provisionalment l’accés a la nau, a l’espera del seu tancament definitiu.

Un ciclista ferit en un accident de circulació
A les 19.30 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident amb un
ciclista ferit al carrer d’Ibáñez d’Aldecoa, a l’alçada del carrer de Tàrrega. Un vehicle
patrulla va confirmar que es tractava d’una col·lisió entre una bicicleta i un turisme.
Sembla que el turisme no va respectar un senyal vertical de cediu el pas i el ciclista
va col·lidir amb la roda davantera amb el lateral del turisme. El ciclista, que portava
casc, estava conscient quan van arribar els agents. Una ambulància el va traslladar
a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe
tècnic d’accident.

Denunciat per conduir en estat ebri
A les 4.15 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
realitzava tasques de vigilància i seguretat ciutadana va localitzar un vehicle sospitós
al carrer de Núria, amb el carrer de l’Infant Martí. Els agents el van aturar i van parlar
amb el conductor, observant que podia trobar-se sota la influència de l’alcohol.
Sotmès a la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil, va donar un
resultat positiu de 0,64 mg/l en aire expirat. Al lloc va acudir un altre vehicle patrulla
per a custodiar el vehicle i el conductor va ser traslladat a Prefectura, on se li van
realitzar les proves en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de 0,57 mg/l i
de 0,53 mg/l. El conductor va ser denunciat i el seu vehicle immobilitzat.
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