Nota de premsa
Terrassa, 4 de Juny de 2018

Detingut un conductor per negar-se a sotmetre’s a
les proves d’alcoholèmia
Els agents el van aturar quan feia una conducció anòmala
A les 8.45 h d’ahir diumenge, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
realitzava tasques de vigilància i seguretat ciutadana va veure un vehicle que
realitzava una conducció anòmala al carrer de Sevilla, a l’alçada del carrer de Josep
Tapiolas. Els agents el van aturar i van observar que el conductor podria estar
afectat per l’alcohol. El van instar a fer les proves de detecció alcohòlica, però el
conductor s’hi va negar. Els agents el van informar de la obligatorietat de fer
aquestes proves i de les responsabilitats penals derivades en cas de desobeir. El
conductor es va negar de forma reiterada, el que va fer que els agents procedissin a
detenir-lo per un delicte contra la seguretat vial i el van traslladar a la Prefectura. El
vehicle va ser immobilitzat.

Carrer tallat per un esvoranc
A les 17 h de divendres, el 112 va informar la Policia Municipal que hi havia un
esvoranc a la calçada de mig metre d’amplada i podria ser perillós per a la circulació.
Un vehicle patrulla va confirmar les mides de l’esvoranc i va demanar la presència
urgent del servei de manteniment per col·locar una planxa metàl·lica. Efectius d’una
unitat del Parc de Bombers de Terrassa van inspeccionar el forat i van demanar que
es tallés el carrer, ja que no es podria garantir la seguretat dels usuaris de la via
només amb una planxa. Els operaris de manteniment van tallar amb tanques,
plaques i lluminària el carrer del Doctor Salvà, en el tram comprés entre els carrer de
Faraday i de Galvani, fins a la seva inspecció.

Un policia fora de servei alerta de la presència d’un conductor ebri
A les 20.45 h de divendres, la Policia Municipal va rebre la trucada d’un ciutadà que
es va identificar com a agent de policia fora de servei per informar que circulava amb
el seu vehicle pel carrer de Mira-Sol, a l’alçada del carrer de Dom Bosco, darrera
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d’un vehicle que estava fent una conducció erràtica. Un vehicle patrulla va acudir al
lloc i va aturar el vehicle ressenyat, que circulava amb dos ocupants. Els agents van
fer al conductor la prova d’alcoholèmia en un etilòmetre portàtil, i aquest va donar un
valor positiu de 0.87 mg/l. Els agents el van traslladar a la Prefectura, on se li van fer
les proves en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de 0,77 mg/l i 0,78
mg/l. El conductor va ser denunciat i el vehicle immobilitzat. A més, es va comprovar
que tenia una notificació pendent d’un jutjat i un esbrinament de domicili, fets que
també es van diligenciar.

Un conductor ebri denunciat per una infracció de circulació
A les 22.30 h de divendres, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava
per l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer de Guadalhorce, va aturar un
turisme que havia comés una infracció. Els agents van observar que el conductor
podria estar sota els efectes de l’alcohol i li van realitzar la prova d’alcoholèmia en un
etilòmetre portàtil, donant un valor positiu de 0,64 mg/l. El conductor va ser traslladat
a la Prefectura de la Policia Municipal, on se li van realitzar les proves de detecció en
un etilòmetre evidencial, amb valors positius de 0,83 mg/l i 0,84 mg/l. Es van obrir
diligències penals per un delicte contra la seguretat vial i es va immobilitzar el vehicle
amb un parany.

Denunciat un conductor per donar una identitat falsa als agents
A les 0.15 h de la matinada de diumenge, un vehicle patrulla de la Policia Municipal
va aturar a un turisme que circulava amb els llums posteriors apagats pel passeig del
Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer d’Almeria. En demanar-li la documentació, el
conductor va manifestar als agents que no tenia cap document a sobre i els va
facilitar una identitat que els agents van comprovar ràpidament que era falsa. El
conductor es va mantenir en la seva mentida durant uns vint minuts, però els agents
van aconseguir trobar al vehicle la documentació del conductor. En consultar la base
de dades policials i de la DGT, els agents van comprovar que el conductor no havia
obtingut mai el permís de conducció. Finalment, va ser denunciat penalment per un
delicte contra la seguretat vial i una denúncia administrativa per facilitar una identitat
falsa.
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Un incendi en un habitatge al barri del Centre
Sobre les 0.05 h de diumenge, la Policia Municipal va rebre simultàniament a la Sala
del 092 trucades del 112 i de Bombers de Terrassa que informaven d’un incendi al
carrer de Sant Josep, a l’alçada del carrer de Garcia Humet. Al lloc van acudir dos
vehicles patrulles per realitzar tasques de suport i regulació del trànsit. Dues unitats
de bombers van actuar per sufocar l’incendi. Sembla que el foc es va iniciar a una
habitació on hi havia ordinadors i aparells electrònics. No hi van haver-hi persones
afectades per la inhalació de fum i els veïns van poder tornar a l’habitatge després
que es va airejar completament.

Un accident de circulació amb un conductor ebri
A les 11.50 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que un vehicle havia
col·lidit amb un fanal i el conductor podria estar afectat per l’alcohol. Dues unitats
motoritzades van acudir al lloc i van informar que es tractava d’una sortida de via i
que el turisme havia xocat amb un fanal de l’enllumenat públic. Els agents van
observar que el conductor podria estar sota els efectes de l’alcohol i li van realitzar la
prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil, amb un valor positiu de 0,71
mg/l. El conductor va ser traslladat a Prefactura per fer les proves en un etilòmetre
evidencial, donant valors positius de 0,70 mg/l i 0,67 mg/l. Els agents van comprovar
a la base de dades policials que el conductor tenia en vigor una sentencia d’un jutjat
en la que se li prohibia conduir cap vehicle a motor. El conductor va ser detingut per
un delicte contra la seguritat vial i pel trencament de la condemna. Els agents van fer
una inspecció ocular al lloc i un informe tècnic d’accident. El vehicle va ser
immobilitzat mitjançant un parany.

Un accident de circulació amb cinc ferits lleus
A les 14.15 h d’ahir, una trucada va informar la Sala del 092 que a l’avinguda del
Vallès, a l’alçada del carrer de França, dos turismes havien patit un accident de
trànsit. Un vehicle patrulla va acudir al lloc, on va confirmar que hi havia ferits i va
demanar la presència d’una ambulància. Sembla que un dels vehicles implicats no
va respectar un senyal d’Stop i els seus cinc ocupants van patir lesions lleus. Una
ambulància va traslladar un dels ferits a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els
agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident. També van
sol·licitar una grua Municipal d’Egarvia per apartar un dels vehicles implicats fins a
l’arribada de la seva assistència.
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