Nota de premsa
Terrassa, 24 de setembre de 2018

Denunciat un conductor ebri a la carretera de
Castellar
Va ser detingut i se li va trobar a sobre 0,20 g de cocaïna
A les 5.15 h de la matinada d’ahir diumenge, els agents d’un vehicle patrulla de la
Policia Municipal que circulava per la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de
Salvador Busquets, van observar com un turisme feia una conducció erràtica. El van
aturar i li van realitzar al conductor la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre
portàtil, amb un resultat positiu de 0,73 mg/l en aire expirat, que triplica la taxa
màxima permesa. El conductor va ser traslladat a la Prefectura de la Policia
Municipal, on se li van fer les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, amb
resultats positius de 0,70 mg/l i de 0,68 mg/l. Primerament, se li van obrir diligències
penals per un delicte contra la seguretat vial. En consultar las seves dades a la DGT,
els agents van comprovar que el conductor tenia en vigor una suspensió temporal
del permís, pel que finalment va ser detingut per concurs de delictes. En el moment
de fer l’entrada al dipòsit de detinguts, a més, se li va trobar a sobre 0,20 g d’una
substància blanquinosa, suposadament cocaïna. Els agents van retirar la substància
i van confeccionar acta-denúncia. El vehicle va quedar immobilitzat.

Altres alcoholèmies positives al llarg del cap de setmana
A les 5.10 h de dissabte, a l’avinguda de Jaume I, a l’alçada del carrer del Periodista
Grané, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle que feia una
conducció erràtica. Sotmès a les proves d’alcoholèmia, el conductor va donar un
resultat positiu de 0,47 mg/l i 0,44 mg/l. Per aquest motiu, va ser denunciat i el
vehicle va quedar immobilitzat amb un parany.
També dissabte, a les 5 h, uns agents van aturar un motorista al carrer de Josep
Tapiolas, a l’alçada de la carretera de Castellar, que va donar positiu a les proves de
detecció alcohòlica, amb resultats d’1,11 mg/l i 1,09 mg/l. Se li van obrir diligències
penals i la motocicleta va ser immobilitzada.
Ahir diumenge, a les 5.15 h, a l’avinguda de les Nacions, a l’alçada del carrer
d’Extremadura, una patrulla va aturar un conductor, que va donar un resultat positiu
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a les proves d’alcoholèmia, amb valors de 0,43 mg/l i 0,41 mg/l. Va ser denunciat i el
seu vehicle immobilitzat. Es va tramitar la pèrdua de vigència del permís de
conducció al Servei Català de Trànsit.

Despreniments de façana al carrer d’Estanislau Figueras
A les 6.10 h de divendres, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un veí que alertava
que havien caigut rebles d’una façana al carrer d’Estanislau Figueras, a l’alçada del
carrer de Ramón y Cajal. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que els
rebles havien caigut al carrer des d’una balconada d’un cinquè pis i havien afectat un
vehicle estacionat. Des de la Central de Comandament es va donar avís a Bombers,
que van adreçar una unitat per sanejar la balconada. Els agents var confeccionar
acta de danys al vehicle afectat i van fer gestions per localitzar al propietari. També
van parlar amb un veí da la comunitat afectada pel informar del procediment a seguir
en aquests casos.

Petit incendi en un habitatge a La Maurina
A les 11 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que informava
d’un incendi en un habitatge al carrer de Núria, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos
de Juliol, i que ja s’havia activat a Bombers. Un vehicle patrulla i una unitat
motoritzada van acudir al lloc, on van poder confirmar que hi havia un petit incendi a
un habitatge, presumptament produït per una burilla, i que ja estava totalment
sufocat. També van fer acte de presència diverses dotacions de Bombers i un
ambulància, que no van haver d’intervenir. Els agents van realitzar una inspecció
ocular i van observar que la teulada d’un veí també ha patit danys. Els agents van
confeccionar acta d’incendis.

Un vehicle incendiat a la N-150
A les 18.45 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
que un vehicle s’estava cremant a la N-150, a l’alçada del cementiri. Des de la
Central de Comandament es va activar a Bombers i es va enviar un vehicle patrulla,
que va confirmar que s’estava cremant part del motor d’un vehicle. Sembla que el
vehicle circulava per la N-150 quan li va començar a sortir fum de la part del motor i,
poc desprès, dels baixos del mateix. Efectius de Bombers van actuar per sufocar
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l’incendi i els agents policials van realitzar tasques de regulació del trànsit i inspecció
ocular i acta d’incendi. Es va trucar a la grua d’assistència per retirar el vehicle i es
van fer gestions amb el Centre de Control Viari de la Generalitat per sol·licitar la
neteja de la via.

Dos ciclomotors implicats en un accident de circulació
A les 21.05 h de dissabte, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
d’un accident entre dues motocicletes. Un vehicle patrulla va comprovar que es
tractava d’una col·lisió per encalç de dos ciclomotors i que una ambulància estava
atenent a un dels motoristes. Finalment, però, cap d’ells va ser traslladat a cap
centre hospitalari. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan el primer ciclomotor es va
aturar davant d’un senyal de cediu el pas i l’altre, que el seguia, no va frenar a temps
i va col·lidir per encalç. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic
d’accident.

Un motorista ferit en un accident de circulació amb un turisme
A les 18.55 h de diumenge, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
alertava de la col·lisió entre un ciclomotor i un turisme. Des de la Central de
Comandament es van comissionar dos vehicles patrulles, que van informar que hi un
motorista havia resultat ferit. Dues ambulàncies van atendre al motorista, que estava
treballant de repartidor, i el van a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
la col·lisió va tenir lloc en una cruïlla regulada per semàfors quan el turisme sortia de
la carretera de Montcada i el ciclomotor circulava pel l’avinguda del Vallès. Els
agents van realitzar tasques de regulació del trànsit, inspecció ocular, presa de
declaracions de testimonis, una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Caiguda fortuïta d’un motorista al carrer d’Arquímedes
A les 22.40 h de diumenge, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
alertava de la caiguda d’un motorista. Un vehicle patrulla va acudir al lloc, on va
comprovar que hi havia un motorista ferit. Sembla que el motorista va perdre el
control del ciclomotor i va col·lidir amb un fitó de la vorera, al costat esquerra de la
calçada, caient al terra. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
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Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar tasques de regulació del trànsit,
una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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