Nota de premsa
Terrassa, 23 d’octubre de 2018

Un conductor provoca una col·lisió, es fa escàpol i
la Policia Municipal localitza el vehicle estacionat
Moments abans havia estat a punt d’atropellar a dos vianants
A les 23 h d’ahir dilluns, el servei d’emergències del 112 va sol·licitar la presència de
la Policia Municipal al carrer de la Igualtat, on s’havia produït un xoc múltiple i el
conductor responsable s’havia fet escàpol. Una dotació policial va acudir al lloc dels
fets i va comprovar que un vehicle havia quedat al mig de la calçada i entorpia la
circulació, procedint a la seva retirada. També es va sol·licitar la presència d’EcoEquip per netejar la zona. Els agents van contactar amb el propietari d’un dels
vehicles afectats, que va explicar que el vehicle causant dels fets va xocar contra la
part posterior del seu vehicle, que estava aturat per fer una maniobra
d’estacionament. A causa del cop, aquest es va desplaçar i va col·lidir a la vegada
contra el vehicle estacionat davant seu. També va comentar que l’infractor es va fer
escàpol sense facilitar les seves dades per formalitzar el comunicat d’accidents.
Tot seguit, dos vianants van manifestar als agents que uns moments abans el
conductor responsable circulava a una velocitat excessiva i va estar a punt
d’atropellar-los a un pas de vianants. Un dels vianants va facilitar la matrícula del
vehicle fugit. Paral·lelament, una altra unitat policial va localitzar el vehicle fugit
estacionat a les rodalies del punt on s’havia produït l’incident. Els agents van retirar
el vehicle al Dipòsit Municipal fins que el titular se’n fes càrrec. Es van instruir
diligències penals contra el conductor responsable de l’accident per conduir de
manera temerària i posar en risc la vida i la integritat física de tercers. També va ser
denunciat administrativament per estar implicat en un accident de circulació i marxar
del lloc sense facilitar les dades corresponents.

Un accident múltiple amb tres ferits
A les 8.10 h de la matinada d’ahir, un particular va comunicar a la Policia Municipal
que s’havia produït un accident de trànsit, amb quatre vehicles implicats, al carrer de
Ramon y Cajal, cantonada amb el carrer de Miquel Vives, en el que hi podrien haver
persones ferides. Des de Central es va demanar el suport de diverses ambulàncies,
que van traslladar al conductor d’un dels vehicles afectats i a dos passatgers d’un
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altre a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els fets van tenir lloc quan tres vehicles
estaven aturats davant del semàfor en fase vermella ubicat a la cruïlla, i el conductor
infractor, per manca d’atenció en la conducció, va xocar contra la part posterior d’un
dels vehicles, que, de retruc va desencadenar un xoc en cadena contra els altres
dos vehicles. Els agents van sol·licitar la presència de la grua municipal per retirar un
dels vehicles, que va quedar enmig de la calçada, entorpint el trànsit rodat. Els
agents van denunciar a un dels conductors per tenir la llicència de conducció
caducada, així com també la ITV.

Sancionat un conductor per donar positiu en les proves de drogoaddicció i per
dur substàncies tòxiques
Passades les 23.30 h d’ahir, la Policia Municipal va actuar contra un conductor que
circulava a una velocitat excessiva per la carretera de Martorell, amb la rotonda de la
N-150. Els agents van detectar que presentava símptomes d’estar sota la influència
d’alguna substància tòxica, per la qual cosa va ser traslladat a la Prefectura. Allà se li
va fer la prova d’alcoholèmia, en la que va donar una taxa de 0,27mg/l. També va
ser sotmès al test de drogoaddicció, amb resultat positiu en el consum de productes
derivats del cànnabis i en substàncies hipnòtiques. A més, se li van requisar 0,8 g de
marihuana i 2,2 g de haixix. El vehicle va ser immobilitzat i el conductor sancionat
per conducció temerària, per tinença de substàncies estupefaents i per conduir un
vehicle de motor i donar positiu en substàncies tòxiques.
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