Nota de premsa
Terrassa, 18 d’Octubre de 2018

Accident de circulació amb dos ferits a la variant de
la N-150, a l’alçada del barri del Segle XX
Un turisme i una furgoneta van col·lidir per encalç
A les 7.10 h d’ahir dimecres, a la Sala del 092 es va rebre una trucada del 112 que
informava d’un accident de circulació a la variant de la N-150, a l’alçada del barri del
Segle XX. Des de la central de Comandament es va comissionar un vehicle patrulla,
que va informar que es tractava de la col·lisió entre un turisme i una furgoneta, amb
dues persones ferides. Els agents van demanar la presència d’una ambulància per
atendre els dos conductors. Finalment, en va traslladar un a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Un dels vehicles va quedar al mig de la via, entorpint la circulació, i
els agents van demanar l’actuació de la grua municipal per apartar-lo i poder
restablir la circulació. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el primer vehicle va
aturar la marxa i el que el seguia hi va col·lidir amb per encalç. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Atropellament a un pas de vianants
A les 21.15 h d’ahir, el 112 va avisar a la Policia Municipal per informar d’un
atropellament a la carretera de Montcada. Es van comissionar dos vehicles patrulla
per atendre l’accident i realitzar les tasques de regulació de la circulació. Una
ambulància va atendre al vianant atropellat i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa.
Sembla que l’accident va tenir lloc quan el turisme, que circulava pel carrer de
Ramon i Cajal, va fer un gir cap a la carretera de Montcada sense adonar-se de la
presència d’una persona que creuava pel pas de vianants i la va colpejar. Els agents
van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Denunciat un conductor ebri
A les 0.30 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla ha aturat un vehicle que conduïa
de forma erràtica per la carretera de Rellinars, a l’alçada del carrer de Monturiol. Els
agents han identificat el conductor i li han realitzat la prova de detecció en aire

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

expirat, amb un resultat positiu de 0,93 mg/l, que gairebé quadruplica la taxa màxima
permesa. Un altre vehicle patrulla de suport ha traslladat al conductor a la Prefectura
per fer-li les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, en els que ha donat
resultats de 0,96 mg/l i 0,92 mg/l. Degut a l’elevada taxa, s’han obert diligències
penals vers el conductor per un Delicte Contra la Seguretat Vial. El vehicle ha estat
immobilitzat.

Denunciat un conductor ebri que conduïa de forma anòmala
A les 2.10 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal ha aturat
un vehicle que realitzava una conducció anòmala pel carrer de la Independència, a
l’alçada del carrer de Mossèn Pursals. Els agents li han realitzat la prova de detecció
alcohòlica al conductor, amb un resultat positiu de 0,49 mg/l en aire expirat. Els
agents l’han traslladat a la Prefectura, on se li han fet les proves en un etilòmetre
evidencial, amb uns resultats positius de 0,55 mg/l i 0,52 mg/l. El conductor ha estat
denunciat administrativament i el seu vehicle immobilitzat per la grua municipal.
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