Nota de premsa
Terrassa, 11 de juliol de 2018

Un accident de circulació amb dos ferits per la porta
oberta d’un vehicle estacionat en doble filera
Va tenir lloc a l’avinguda de l’Abat Marcet
A les 8.50 h d’ahir dimarts, la trucada d’un ciutadà va informar a la Policia Municipal
d’una col·lisió entre dos vehicles a l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer
de Pere Fizes. Una patrulla va acudir al lloc i va informar que hi havia dues persones
ferides, totes dues passatgers del mateix vehicle. Sembla que un vehicle circulava
per l’avinguda i va esquivar un altre que estava estacionat en doble filera i va obrir
una de les portes. En aquell moment, un altre vehicle que circulava pel carril del
costat no va poder evitar col·lidir per encalç amb el vehicle que tenia al davant aturat
davant la fase vermella d’un semàfor. Un dels vehicles implicats en l’accident va
quedar al mig de la via i es va activar el servei de grua municipal per retirar-lo. Una
segona patrulla va donar suport i va fer tasques de regulació de la circulació. Una
ambulància va atendre als ferits, que van informar que anirien pels seus propis
mitjans a l’Hospital General de Catalunya. Els agents van realitzar una inspecció
ocular i informe tècnic d’accident.

Un accident de circulació amb una mare i un nadó ferits
A les 10 h d’ahir, el 112 va alertar a la Policia Municipal d’una col·lisió en la que un
nadó havia resultat ferit al carrer de Colom, a l’alçada del carrer d’Albinyana. Al lloc
es va desplaçar una patrulla, que va confirmar que havien resultat ferits l’ocupant
d’un dels vehicles i un nadó, mare i fill. Una ambulància els va atendre i els va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió va tenir lloc
quan un dels vehicles que circulava pel carrer de Colom no va respectar un senyal
d’stop i va col·lidir amb un altre vehicle que circulava amb prioritat pel carrer
d’Albinyana. A causa de la força del impacte, un dels vehicles va sortir de la via fins
a col·lidir amb la façana d’un habitatge, sense que cap vianant es veiés implicat. Els
agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.
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Un accident de circulació amb un vehicle bolcat a la N-150
A les 14.15 h d’ahir, una trucada dels Mossos d’Esquadra va comunicar a la Policia
Municipal que s’havia produït una col·lisió a la carretera N-150 i que un dels vehicles
havia quedat bolcat. Des de la Central de Comandament es van comissionar dos
vehicles patrulles i un vehicle motoritzat, que van informar que al lloc hi havia dues
unitats del parc de Bombers de Terrassa i una ambulància. La grua municipal va
apartar de la via el vehicle bolcat per recuperar la circulació. Sembla que l’accident
va tenir lloc quan un dels vehicles circulava pel vial de sortida de l’Autopista C-58 i,
en incorporar-se a la N-150, no va respectar el senyal de cediu el pas i va col·lidir
amb un vehicle que circulava per la N-150. Degut a l’angle d’impacte, el segon
vehicle va bolcar sobre la via de forma aparatosa. Una ambulància va traslladar el
conductor a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Denunciat per conduir amb la pèrdua de vigència del permís per no tenir punts
A les 20.40 h de dimarts, una dotació de la Policia Municipal que patrullava pel carrer
de Girona, a l’alçada del carrer de l’Historiador Cardús, va observar com un vehicle
realitzava una infracció de circulació. Els agents el van aturar i van esbrinar que
conduïa amb una pèrdua de vigència del permís de conducció perquè havia perdut
tots els punts i no havia realitzat el curs de reeducació. El conductor va ser denunciat
penalment mitjançant acta i el seu vehicle va quedar immobilitzat.

Denunciat per donar positiu en la prova d’alcoholèmia
A les 4.15 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer d’Autonomia, a l’alçada del carrer d’Emili Badiella, ha aturat un
vehicle que feia una conducció anòmala. Els agents han parlat amb el conductor i
s’han adonat que podia estar afectat per l’alcohol. El conductor va ser sotmès a les
proves de detecció alcohòlica en aire expirat en un etilòmetre portàtil, donant un
resultat positiu de 0,57 mg/l. Una segona patrulla ha arribat al lloc per custodiar el
vehicle, mentre que la primera ha traslladat al conductor a la Prefectura per fer-li les
proves de detecció en un etilòmetre evidencial. Els resultats han estat positius, 0,47
mg/l i 0,46 mg/l. Per aquest motiu, el conductor ha estat denunciat
administrativament i el seu vehicle immobilitzat.
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