Nota de premsa
Terrassa, 19 d’octubre de 2018

Denunciat un conductor per possessió de drogues
Circulava amb un vehicle sense l’assegurança obligatòria
A les 3.20 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla que circulava per l’avinguda de
l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer d’Emili Badiella, ha observat com un turisme feia
una infracció de circulació. Els agents l’han aturat i han identificat al seu conductor,
moment en què han notat olor de marihuana. Els agents han escorcollat el vehicle i
han trobat a dintre d’una capsa de tabac tres peces de 29,1 g del que podria ser
haixix i una bosseta d’un polsim blanc, presumptament cocaïna, de 0,5 g. Els agents
han retirat les substàncies mitjançant acta-denúncia. En consultar la base de dades
del la DGT, han comprovat que el vehicle no tenia concertada l’assegurança
obligatòria, motiu pel qual també ha estat denunciat. El vehicle ha quedat
immobilitzat a la via pública mitjançant un parany.

Un camió d’escombraries trenca el cablejat aeri a la rambla de Francesc Macià
A les 15.20 h d’ahir dijous, el 112 va informar que un camió de recollida selectiva
d’escombraries havia col·lidit amb el cablejat de la Rambla Francesc Macià, a
l’alçada del carrer de Tarragona. Des de la Central es va comissionar una patrulla,
que va informar que el camió d’escombraries estava al mig del carrer i la circulació
estava tallada. Els agents van demanar una altra patrulla de suport, que va tallar la
via i va desviar la circulació pel carrer de Tarragona. Sembla que el camió va elevar
els braços mecànics per recollir un contenidor i va topar amb el cablejat, va arrencar
el pal de fusta que els sostenia, que va caure a la via, tallant parcialment el carril de
circulació. Des de la Prefectura es van realitzar gestions per donar avís als tècnics i
als serveis encarregats de retirar el pal. Els agents van realitzar una inspecció ocular
i un informe tècnic d’accident. La circulació es va restablir a les 15.55 h.

Un turisme se surt de la via i col·lideix amb un fanal de l’enllumenat públic
A les 15.50 h d’ahir dijous, una trucada del Mossos d’Esquadra va informar d’una
col·lisió amb una persona ferida a l’avinguda del Vallès, a l’alçada de la incorporació
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a la C-58. Des de la Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que va
informar que una ambulància estava atenent al conductor. Sembla que l’accident va
tenir lloc quan el vehicle realitzava un gir cap a la dreta en el vial d’incorporació a
l’avinguda i va perdre el control, possiblement a causa del paviment mullat per la
pluja, el vehicle va rotar sobre sí mateix i es va sortir de la via fins a col·lidir contra
un fanal de l’enllumenat públic, que va quedar danyat. El conductor va ser traslladat
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Des de la Central de Comandament es va
donar avís als tècnics de l’empresa responsable per esmenar la incidència amb el
fanal. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Un motorista ferit en una col·lisió contra un conductor ebri
A les 22.35 h d’ahir dijous, el 112 va alertar d’un accident de circulació al carrer de
Topete, a l’alçada del carrer de Serrano, amb una motocicleta i un turisme implicats.
Al lloc van acudir tres vehicles patrulla de la Policia Municipal per atendre l’accident i
realitzar tasques de suport de regulació de la circulació, ja que la via havia quedat
tallada. Una ambulància va atendre al motorista i el va traslladar a l’Hospital de
Terrassa. Els agents van observar que el conductor del turisme podia estar afectat
per l’alcohol i li van realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat en un
etilòmetre portàtil, amb un resultat positiu de 0,50 mg/l. Un patrulla el va traslladar a
la Prefectura per fer les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, amb
resultats positius de 0,56 mg/l i 0,62 mg/l. Es van obrir diligències penals vers el
conductor per un delicte contra la seguretat viària. La grua municipal va retirar el
vehicle a la seva base. Els agents van realitzar una inspecció ocular i un informe
tècnic d’accident.

Denunciat un conductor ebri que feia una conducció erràtica
A l’1.25 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
vehicle que feia una conducció erràtica pel carrer de la Mare de Déu de les Neus, a
l’alçada del carrer de Santa Llúcia. Els agents l’han identificat i han comprovat que el
conductor podia estar ebri. Se li ha realitzat la prova de detecció alcohòlica en aire
expirat en un etilòmetre portàtil i ha donat un resultat positiu de 0,38 mg/l. Una altra
patrulla l’ha traslladat a la Prefectura, on se li han realitzat les proves de detecció en
un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de 0,62 mg/l i 0,63 mg/l. El conductor
ha estat denunciat administrativament i el seu vehicle immobilitzat.
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