Nota de premsa
Terrassa, 24 d’agost de 2018

Un conductor detingut en negar-se a identificar-se i
a fer les proves d’alcoholèmia
La Policia Municipal el va traslladar a dependències policials i se li van instruir
diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit
La Policia Municipal va aturar un turisme al carrer de Sant Crispí, dijous al voltant de
les 23.30 hores, en ser avisats els agents per un veí de la zona que una persona
conduïa sota els efectes de l’alcohol pel barri de Ca n’Anglada. La Policia va
demanar la documentació al conductor, que es va negar a identificar-se i se li va
requerir que realitzés les proves d’alcoholèmia, petició a la qual es va negar
reiteradament. Els agents li van comunicar que la negativa a fer les proves implicava
la seva detenció, però el conductor va seguir negant-se a identificar-se i a realitzar
les proves. Finalment, va ser detingut i traslladat a dependències policials, on se li
van instruir diligències per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
Una dona ferida en ser atropellada a la carretera d’Olesa
Una dona va ser ferida en ser atropellada per un turisme quan creuava la carretera
d’Olesa per un pas de vianants a l’alçada del carrer de Calderón de la Barca, al
voltant de les 8.30 del matí de dijous. El conductor es dirigia en sentit Est per la
carretera i va declarar que tenia el sol de cara i no va veure la dona passar. Els
agents de la Policia Municipal van realitzar l’informe tècnic d’accident i van requerir
una ambulància, que va atendre la ferida i la va traslladar a l’Hospital Mútua de
Terrassa.
Un incendi afecta el terrat i el tercer pis d’un edifici al Centre
La Policia Municipal va ser alertada pel servei 112 indicant que s’havia declarat un
incendi al carrer de Joaquim de Paz, al voltant de les 15.30 hores de dijous. El foc es
va originar a l’habitació dels dipòsits d’aigua, situada en el terrat de l’edifici. Una
dotació de Bombers va extingir l’incendi i al lloc va acudir una ambulància, però no
va ser necessària la seva intervenció. A conseqüència del foc, va resultar afectat
lleugerament el tercer pis de l’edifici.
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Denunciat per conduir sense carnet
Una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle que circulava erràticament
durant un control rutinari, al voltant de les 23 hores de dijous, per l’avinguda de Can
Jofresa. Els agents van identificar els seus ocupants i en consultar les dades del
conductor, van comprovar que no havia obtingut mai el carnet de conduir que
l’habilita per portar un turisme i que tan sols disposava del carnet per conduir
ciclomotors. Els agents van escorcollar el vehicle i van trobar una bossa amb 4
grams de marihuana. El conductor va ser denunciat per un delicte contra la seguretat
del trànsit i per un altre delicte contra la salut pública. El cotxe va ser immobilitzat
fins que es va presentar un conductor alternatiu habilitat per conduir el vehicle.
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