Nota de premsa
Terrassa, 21 d’agost de 2018

Un conductor en estat ebri s’estavella contra un
vehicle estacionat al barri de Can Boada Casc Antic
La Policia Municipal obre una investigació per un delicte contra la seguretat
del trànsit
Un vehicle ha col·lisionat a les 00.13 hores d’aquest dimarts contra un turisme que
es trobava estacionat al carrer de la Hispanitat, al barri de Can Boada Casc Antic.
Un ciutadà ha alertat la Policia Municipal i els agents s’han personat al lloc per fer
l’informe tècnic d’accident. El conductor ha donat positiu a la prova d’alcoholèmia
que se li ha realitzat, donant un resultat de 0,70 mg/l, i ha estat traslladat a
dependències policials per tornar a realitzar les proves amb l’etilòmetre evidencial,
on ha donat uns resultats de 0,59 mg/l i de 0,61 mg/l. La Policia ha obert diligències
a aquesta persona per un delicte contra la seguretat del trànsit i ha traslladat el seu
vehicle al dipòsit municipal.
Un ferit lleu en un accident de trànsit al carrer del Prat de la Riba
Una persona va resultar ferida de caràcter lleu en un accident de trànsit entre dos
vehicles al carrer del Prat de la Riba, que es va produir cap a les 11.20 hores. El 112
va avisar la Policia Municipal del sinistre, que es va presentar al lloc, juntament amb
una ambulància i una dotació de Bombers. Segons els primers indicis, la col·lisió es
va produir quan el conductor d’un dels cotxes no va respectar el senyal de cediu el
pas per incorporar-se a la via des del carrer d’Urquinaona. L’altre vehicle implicat va
ser desplaçat fins que va col·lidir amb un mirall d’ajuda a la cruïlla, situat a la vorera.
Un dels conductors va ser traslladat a l’Hospital Mútua de Terrassa amb ferides
lleus. Bombers va procedir a la neteja de la via de les restes de l’accident.
Un vehicle implicat en un accident fuig mentre l’altre implicat estacionava
Un dels dos vehicles implicats en un accident de trànsit que es va produir dilluns a
les 16.00 a la sortida de la C-58, al Polígon Industrial Els Bellots, va fugir del lloc
abans de facilitar les seves dades, mentre l’altre vehicle implicat estacionava per
poder fer l’informe d’accident. La patrulla de la Policia Municipal que es va personar
va haver d’activar una ambulància, ja que la persona que conduïa el vehicle que es
trobava al lloc va patir una crisi d’ansietat i va haver de ser traslladada a l’Hospital
Mútua de Terrassa. L’accident va tenir lloc quan un dels vehicles s’incorporava a
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l’avinguda del Vallès des de la sortida de la C-58 i l’altre que circulava per la via el va
colpejar. Quan un dels implicats va apartar el cotxe per confeccionar l’informe, l’altre
va marxar i no va poder veure la seva matrícula.
Un camió arrenca un semàfor de l’avinguda del Vallès
Un camió que circulava en sentit sud per l’avinguda del Vallès, aquest dilluns a les
16.44 hores, va arrencar un semàfor en intentar girar al pont del carrer de Navarra.
La Policia Municipal va haver d’intervenir per regular el trànsit fins que es va reposar
el senyal i va sancionar el conductor per no haver realitzat correctament la maniobra.
Conduïa una motocicleta sense permís, assegurança i sense haver passat l’ITV
Una patrulla de la Policia Municipal va aturar una motocicleta que circulava pel carrer
de Frederic Soler, ahir a les 19.45 hores. En consultar les dades, van comprovar que
el vehicle no tenia contractada l’assegurança obligatòria i no havia passat la
corresponent ITV. El conductor del vehicle, d’altra banda, no disposava de permís de
conduir, ni l’havia obtingut mai. Els agents van sancionar i van obrir diligències al
conductor, que serà investigat per delicte contra la seguretat del trànsit.
Denunciada una persona que circulava amb un ciclomotor com si fos una
bicicleta elèctrica
La Policia Municipal va aturar ahir a les 21.51 hores un vehicle amb aparença de
bicicleta elèctrica que circulava pel carrer de l’Agricultura. Els agents van comprovar
que el vehicle reunia les condicions de ciclomotor, ja que no portava pedals i tenia
una potència de 1.000 watts, arribant a agafar una velocitat superior als 49
quilòmetres per hora. El vehicle circulava sense placa de matrícula, sense
assegurança i sense haver passat la ITV, fet pel qual es va immobilitzar a la via i es
va denunciar el seu conductor per les infraccions comeses.
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