Nota de premsa
Terrassa, 20 de setembre de 2018

La Policia Municipal atura un vehicle sospitós i
denuncia al conductor per un positiu d’alcoholèmia
Un dels acompanyants tenia una citació judicial pendent
A la 1.40 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla del la Policia Municipal que
circulava pel carrer de l’Autonomia, a l’alçada del carrer de Bartoneu Amat, ha
observat un vehicle sospitós. Els agents l’han aturat i han fet al conductor la prova
de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil, amb un resultat positiu de 0,49 mg/l
en aire expirat. Traslladat a la Prefectura per fer-li les proves de detecció alcohòlica
en un etilòmetre evidencial, els resultats han estat també positius, 0,44 mg/l i 0,43
mg/l. El conductor ha estat denunciat i el vehicle immobilitzat. Els dos acompanyants
que viatjaven al turisme han estat igualment identificats i a un d’ells li constava una
citació pendent per un jutjat de Terrassa a la base de dades policials, motiu pel qual
s’ha redactat l’acta de citació.

Un motorista resulta ferit en un accident de circulació
A les 12.50 h d’ahir, la Sala del 092 va rebre una trucada d’Egarvia que alertava d’un
accident de circulació al carrer d’Arquímedes, amb el carrer de Watt. Des de la
Central de Comandament es va donar avís a l’ambulància i es va comissionar un
vehicle patrulla. Sembla que l’accident va tenir lloc quan una motocicleta va aturar la
marxa al pas de vianants a la cruïlla esmentada per què creuava una persona. El
turisme que el seguia no va aturar la marxa a temps i li va colpejar per encalç, fent
caure a terra al motorista. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe
tècnic d’accident.

Crema un vehicle a la Maurina i acaba calcinat
A les 16 h d’ahir, el 112 va informar que hi havia un vehicle cremant a la via pública,
al carrer del Doctor Salvà a l’alçada del carrer de Núria, i que ja havien activat a
Bombers. Des de la Central de Comandament es va enviar un vehicle patrulla, que
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en localitzar el vehicle va informar que aquest estava totalment calcinat. Sembla que
l’origen de l’incendi podia haver estat un problema elèctric. Els agents van informar
del procediment a seguir al propietari, que es trobava al lloc dels fets.

Un accident entre dos turisme amb un ferit
A les 17 h d’ahir, el 092 va rebre la trucada d’un conductor que informava que havia
patit un accident al carrer del Marquès de Comillas, amb el carrer de Lleida, en el
que un dels implicats havia resultat ferit. Un vehicle patrulla va informar que es
tractava d’una col·lisió entre dos turismes i que una persona estava sent atesa per
una ambulància, que la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla
que la col·lisió va tenir lloc quan un dels vehicles no va respectar el senyal de cediu
el pas de la cruïlla. Els agents van realitzar una inspecció ocular i un informe tècnic
d’accident.
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