Nota de premsa
Terrassa, 13 de juliol de 2018

Denunciat un conductor en estat ebri que circulava a
gran velocitat
Una patrulla de la Policia Municipal el va localitzar al carrer de Ramon y Cajal
A les 3.20 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
realitzava tasques de vigilància i seguretat ciutadana, ha localitzat un turisme que
circulava a gran velocitat pel carrer de Ramon y Cajal, a l’alçada del carrer de
Ricardo Caro. Els agents l’han seguit fins aturar-lo. En parlar amb el conductor, han
observat que podia estar afectat per l’alcohol. Se li ha realitzat la prova de detecció
alcohòlica en un etilòmetre portàtil i ha donat un resultat positiu de 0,34 mg/l en aire
expirat. El conductor ha estat traslladat a la Prefectura, on se li han realitzat les
proves de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb uns resultats positius
de 0,34 mg/l i 0,31 mg/l. Els agents han redactat una denúncia administrativa i el
vehicle ha restat immobilitzat.

Un accident de circulació amb un motorista ferit
A les 18.55 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal d’una col·lisió entre un
turisme i una moto, en la que el motorista havia resultat ferit a l’avinguda de Josep
Tarradellas, a l’alçada del carrer d’Amadeu de Savoia. Un vehicle patrulla va acudir
al lloc i va demanar l’assistència d’una ambulància, que va traslladar al motorista a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan la
motocicleta es va aproximar al turisme, que estava aturat davant d’un semàfor en
fase vermella, i va relliscar i caure a terra quan va accionar el fre. La motocicleta va
continuar la seva trajectòria i va col·lidir amb la part posterior del turisme. Els agents
van confeccionar una inspecció ocular i un informe tècnic d’accident.

Detingut per desobediència i per un delicte contra la seguretat vial
A les 0.15 h d’aquesta matinada, un veí ha trucat a la Policia Municipal per informar
que una persona, que semblava en estat ebri, estava caminant pel mig del carrer
Jacint Elies, a l’alçada del carrer de Sant Cosme, i aturant els vehicles. Una patrulla
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ha identificat l’individu i ha comprovat a les dades policials que li constaven
nombroses identificacions i antecedents. Els agents han informat que aquesta
persona es trobava molt ebri, però que no volia ser atès per una ambulància, i
mostrava una actitud violenta vers els agents. Finalment, l’han pogut calmar i han
marxat del lloc.
Tot just 20 minuts després, la Policia Municipal ha rebut una trucada de queixa per la
música molt alta, provocada per aquesta mateixa persona en estat ebri. Una patrulla
ha tornat per parlar amb ell, que ha accedir a parat la música i ha marxat en direcció
a la plaça de Catalunya. Una hora més tard, novament, la trucada d’un ciutadà ha
informat que un individu estava movent els contenidors d’escombraries i els estava
buidant al mig de la via. Dues patrulles ha acudit al lloc, on han vist que la mateixa
persona havia tallat la via movent els contenidors i les escombraries.
Els agents han interactuat amb aquesta persona, que ha mantingut la negativa a
obeir les ordres dels agents i una actitud violenta, per la qual cosa ha estat detingut.
Finalment, se li han obert diligències per desobediència i per un delicte contra la
seguretat vial. S’ha netejat la via de les escombraries i els obstacles i la circulació
s’ha restablert amb normalitat.
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