Nota de premsa
Terrassa, 3 de Juliol de 2018

Col·lisió per encalç entre dues motocicletes
Un dels conductors, ferit, va ser traslladat a un centre hospitalari
A les 23.35 h de dissabte, el 112 va informar a la Policia Municipal que s’havia
produït una col·lisió entre dues motocicletes a la carretera de Montcada, a l’alçada
del carrer de Baldrich. Una patrulla va acudir al lloc i va informar que es tractava
d’una col·lisió on un dels conductors havia resultat ferit. Dues ambulàncies van
atendre a tots dos motoristes i, finalment, un d’ells va ser traslladat a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla ser que la col·lisió va tenir lloc quan les
motocicletes circulaven per la carretera de Montcada, una darrera de l’altra, i quan la
de davant va reduir la velocitat per estacionar, l’altre va col·lidir per encalç. Els
agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Denunciat un conductor ebri
A les 4.40 h de la matinada de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer del Franc Comtat, a l’alçada del carrer d’Orà, va observar a un
vehicle que realitzava una conducció erràtica. Els agents el van aturar i van observar
que el conductor podia estar afectat pel consum d’alcohol. Sotmès a la prova de
detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil, el conductor va donar un resultat positiu
de 0,76 mg/l. Un altre vehicle patrulla va custodiar el turisme mentre el conductor era
traslladat a la Prefectura per realitzar-li les proves de detecció alcohòlica en un
etilòmetre evidencial, en les que va donar uns resultats positius de 0,75 mg/l i 0,73
mg/l. El conductor va ser denunciat administrativament i també se li van obrir
diligències penals per un delicte contra la seguretat vial. El vehicle va quedar
immobilitzat.

Conductor dona positiu en el drogotest
A les 15 h de diumenge, un ciutadà va informar a la Policia Municipal que circulava
amb el seu vehicle per l’avinguda del Vallès, a l’alçada del PI Santa Margarida i
havia vist a un altre conductor circulant amb una xeringa punxada al braç. Un vehicle
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patrulla va localitzar i aturar al vehicle ressenyat. Els agents van realitzar la prova de
detecció alcohòlica al conductor en un etilòmetre portàtil que va donar un resultat
negatiu de 0 mg/l en aire expirat. Es va traslladar al conductor a la Prefectura per
realitzar-li el Drogotest, en el que va donar un resultat positiu en opiacis derivats de
l’heroïna. En consultar la base de dades policials i de la DGT, els agents van
esbrinar que el conductor tenia una pèrdua de vigència del permís de conducció i
que no havia realitzat el curs de sensibilització per recuperar el punts perduts. Per
aquests motius, va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat vial i
també va ser denunciat administrativament. Es va donar avís al servei de la grua
municipal per retirar el vehicle del mig de la via i traslladar-lo a la seva base, on va
quedar immobilitzat.

Un accident amb ferits i un conductor ebri
A les 21.15 h de diumenge, una trucada va alertar la Policia Municipal d’un accident
de circulació al carrer del Pintor Mir, a l’alçada del carrer del Besòs. Un vehicle
patrulla va acudir al lloc i va informar que eren tres els turismes implicats i que hi
havia ferits lleus. Una ambulància els va atendre. Els agents van observar que un
dels conductors podria estar ebri i van sol·licitar un etilòmetre portàtil. Un patrulla el
va portar i el conductor va ser sotmès a la prova estimativa, en la que va donar un
resultat positiu de 0,88 mg/l en aire expirat. El van traslladar a la Prefectura, on se li
van fer les proves de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb resultats
positius de 0,85 mg/l i 0,83 mg/l. Se li van obrir diligències penals per un delicte
contra la seguretat vial i el vehicle va quedar immobilitzat. Els agents van realitzar
una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident.

Un vehicle cremat
A les 21.30 h de diumenge, el 112 va informar a la Policia Municipal que s’estava
cremant un vehicle al carrer del Vendrell, a l’alçada del carrer de les Borges
Blanques. Una patrulla va acudir al lloc, on un camió de Bombers treballava per
sufocar el foc. Sembla que quan van estacionar, els ocupants del vehicle van notar
una forta olor de fum a la part davantera del vehicle i van veure que sortia foc des de
la part de la roda davantera. Immediatament, va començar a cremar part del motor i
la part davantera del vehicle i el compartiment del motor van quedar totalment
calcinats. Els agents van realitzar una inspecció ocular i un acta d’incendi.
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Denunciat un conductor ebri
A les 4.40 h de dilluns, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava per
l’avinguda de Jaume I, a l’alçada de la plaça de la Dona, va observar un vehicle que
els va fer sospitar. Els agents van aturar el vehicle i quan van parlar amb el
conductor van observar que podia estar ebri. Sotmès a la prova de detecció
alcohòlica en aire expirat en un etilòmetre portàtil, va donar un resultat positiu de
0,39 mg/l. Els agents el van traslladar a la Prefectura, on se li va practicar la prova
de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb uns resultats positius de 0,34
mg/l i 0.32 mg/l. El conductor va ser denunciat administrativament i el vehicle
immobilitzat.

Un col·lisió acaba amb dos vehicles a sobre la vorera
A les 2.15 h de dimarts, el 112 va informar a la Policia Municipal d’una col·lisió entre
dos vehicles amb ferits al carrer de Marconi, a l’alçada del carrer del Pare Llaurador.
Al lloc va acudir un vehicle patrulla, que va informar que tots dos vehicles s’havien
pujat a la vorera però que no hi havia cap vianant afectat. Dues ambulàncies van
atendre als conductors, i un d’ells va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que el vehicle que circulava pel carrer de Marconi no va
respectar un senyal de cediu el pas i va col·lidir amb l’altre vehicle, que circulava pel
carrer del Pare Llaurador. A conseqüència de l’impacte, tots dos vehicles van desviar
la seva trajectòria i van pujar a la vorera, col·lidint un d’ells amb una caixa de
connexions elèctriques. Els agents van donar avís als tècnics de la companyia i van
realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident. Tots dos conductors van
donar negatiu a la prova de detecció alcohòlica realitzada al lloc.
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