Nota de premsa
Terrassa, 17 de desembre de 2018

Bolca un vehicle patrulla de la Policia Municipal en
servei d’emergència en xocar amb un turisme
Dos agents, el conductor i el copilot, van resultar ferits i han estat en
observació 24 hores a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa

Cap a les 8.30h de diumenge, una unitat de la Policia Municipal va patir un accident
de trànsit quan es dirigia en servei prioritari per donar cobertura a una altra unitat en
una intervenció amb un conductor ebri. L'accident va tenir lloc a la carretera de
Montcada, amb la carretera de Rubí i el carrer de Topete. Els agents van estar
atesos i traslladats en ambulància a l’Hospital Universitari MutuaTerrassa amb
diverses contusions. El dos agents van ser hospitalitzats durant 24 hores per
protocol hospitalari i per observació de la seva evolució. El conductor de l’altre
vehicle implicat en la col·lisió no va ser traslladat a cap centre mèdic.

Detingut per un robatori amb violència i intimidació a un establiment de la
Rambla d’Ègara
Divendres, minuts abans de les 14 h, la Policia Municipal va rebre una trucada d’una
persona que informava d’una baralla entre dues persones a la rambla d’Ègara, a
l’alçada del carrer d’Antoninus Pius. Els agents desplaçats al lloc van trobar un home
que estava retenint el presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació en un
establiment proper. Els agents, després de parlar amb els testimonis dels fets i el
propietari de l’establiment, van detenir el presumpte autor dels fets, el van traslladar
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per passar un reconeixement mèdic i,
finalment, el van traslladar a les dependències policials. Mentre tant, una altra
dotació va informar el propietari de l’establiment de com havia de procedir per
interposar denúncia.
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Diversos accidents de trànsit durant el cap de setmana amb diversos
conductors i passatgers ferits
Aquest divendres, a les 23.50 h, una trucada del 112 va informar que un motorista
havia caigut al terra a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer del Miño. Es va
adreçar al lloc una patrulla de Policia Municipal, que va atendre al motorista ferit lleu
fins que va fer acte de presència una ambulància, que el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
Dissabte, a les 9.50 h, el 112 va alertar d’un accident en el que una furgoneta havia
colpejat un ciclista a la Rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Cervantes. Una
patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que el ciclista estava
ferit. L’ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i els agents
van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
El mateix dissabte, a lles 14.05 h, el 112 va informar d’una col·lisió entre un turisme i
una motocicleta a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer de Sant Carles. Una
patrulla de la Policia Municipal va arribar al lloc i va atendre a la passatgera de la
motocicleta, que havia resultat ferida lleu. Una ambulància la va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i els agents van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.
Diumenge, a l’1.10 h de la matinada, el 112 va informar que un vehicle havia col·lidit
amb altres que estaven estacionats a l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del
carrer de Morella, i havia marxat del lloc sense deixar les seves dades. Una patrulla
de la Policia Municipal va acudir al lloc, on va observar que hi havia dos vehicles
estacionats amb danys i restes del vehicle responsable de l’accident, que ja no es
trobava al lloc. Posteriorment, la Policia Municipal de Sant Quirze va informar que un
testimoni havia vist un conductor circulant per Les Fonts amb un vehicle que feia
molt de soroll i presentava un fort cop a la part frontal. El vehicle patrulla va acudir a
Les Fonts, on els agents van trobar el vehicle sospitós estacionat, sense conductor,
però amb el motor encara calent, i els danys coincidien amb l’impacte dels vehicles
estacionats. Els agents van realitzar informe tècnic d’accidents, i van denunciar al
propietari del vehicle per marxar de l’accident sense deixar dades.
Diumenge, a les 7.30 h, el 112 va informar d’un accident al carrer de Sicília, a
l’alçada del carrer de Nàpols. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i
va observar que un vehicle havia col·lidit i havia tirat a terra quatre metres de mur.
Els agents van comprovar que el conductor es trobava bé i no havia patit lesions. Els
agents van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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Diumenge, a les 17.05 h, el 112 va informar d’un accident entre un turisme i una
motocicleta a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada de la plaça de la Dona. Una
patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va atendre al motorista ferit fins a
l’arribada de l’ambulància, que el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van realitzar l’informe tècnic d’accidents i van denunciar
al motorista per no disposar del permís pertinent.

Intervencions en controls d’alcoholèmia i drogotests amb resultats positius al
llarg del cap de setmana
Divendres, a les 23.40 h, en un control d’alcoholèmia a l’avinguda Santa Eulàlia, a
l’alçada del carrer del Tren de Baix, els agents van aturar a un conductor que va
donar taxes positives de 0,53 mg/l i 0,50 mg/l en les proves d’alcoholèmia. Els
agents van realitzar denúncia administrativa per conduir havent consumit begudes
alcohòliques i van immobilitzar el vehicle fins que es va presentar un conductor
habilitat.
Dissabte, a les 22.10 h, en un control d’alcoholèmia a la plaça dels Països Catalans,
els agents van aturar a un conductor que va donar taxes positives d’alcoholèmia de
0,34 mg/l i 0,32 mg/l. Els agents van realitzar denúncia administrativa per conduir
havent consumit begudes alcohòliques i van immobilitzar el vehicle, que va ser retirat
per la grua municipal.
Més tard, a les 23.30 h, els agents de la Policia Municipal van aturar a un altre
conductor que va donar positiu a la prova del drogotest en THC. Els agents van
realitzar denúncia administrativa per conduir havent consumit begudes alcohòliques i
van immobilitzat el vehicle, posterioment desimmobilitzat al presentar-se un
conductor habilitat.
Dissabte, a les 2.50 h, en un control d’alcoholèmia ubicat al passeig del Vint-i-dos de
Juliol, a l’alçada del carrer de l’Escultor Armengol, els agents van aturar un
conductor que va donar positiu a la prova d’alcoholèmia estimativa, amb una taxa de
0,48 mg/l. Els agents li van realitzar les proves d’alcoholèmia de precisió, també amb
taxes positives de 0,43 mg/l i 0,40 mg/l. Els agents van realitzar denúncia
administrativa per conduir havent consumit begudes alcohòliques i van immobilitzat
el vehicle fins que es va presentar un conductor habilitat.
En aquest mateix control es va aturar a altre conductor, que el agents van denunciar
per tinença de substàncies estupefaents (marihuana) i per donar positiu a la prova
del drogotests en THC.
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Els agents van aturar també un altre conductor que va donar positiu a la prova
d’alcoholèmia estimativa, amb una taxa de 0,65 mg/l. A les proves de precisió també
va donar taxes positives de 0,64 mg/l i 0,61 mg/l. Els agents van realitzar denúncia
administrativa per conduir havent consumit begudes alcohòliques i van immobilitzat
el vehicle fins que es va presentar un conductor habilitat.
Diumenge, a les 2.20 h, en un control d’alcoholèmia ubicat al carrer de Colom, a
l’alçada del carrer d’Albert Einstein, els agents van aturar un conductor que va donar
taxes positives de 0,53 mg/l i 0,50 mg/l. Els agents van realitzar denúncia
administrativa per conduir havent consumit begudes alcohòliques, i van immobilitzat i
el vehicle fins que es va presentar un conductor habilitat.
Diumenge, a les 8.55 h, uns agents en servei ordinari van observar un vehicle que
circulava de forma erràtica per l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del carrer de la
Mare de Déu de la Llum. Els agents van aturar al conductor, que va donar taxes
positives a les proves d’alcoholèmia de 0,53 mg/l i 0,50 mg/l. Els agents van realitzar
denúncia administrativa per conduir havent consumit begudes alcohòliques i van
immobilitzat el vehicle. Els agents també van denunciar al conductor per tenir el
permís de conduir caducat.

Diligències penals contra un conductor que va provocar un accident i va donar
positiu a la prova d’alcoholèmia
A les 8.05 h de diumenge, un particular va trucar a Prefectura de la Policia Municipal
per informar que un vehicle havia tingut un accident a l’avinguda de Font i Sagué, a
l’alçada del carrer Avenc del Daví, i el conductor es trobava estès al terra. Una
patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i es va donar avís als serveis
sanitaris. Quan va arribar el patrulla va comprovar que el conductor s’havia sortit de
la via i havia pujat a la vorera, sense produir cap dany. Els agents van comprovar
que el conductor presentava simptomatologia d’haver consumit alcohol, motiu pel
qual li van realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa, amb un resultat positiu de 0,81
mg/l. L’ambulància va traslladar al conductor a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i
el van acompanyar al conductor amb l’alcoholímetre de precisió a l’hospital per
realitzar les proves evidencials, amb resultats de 0,86 mg/l a la primera. La segona
prova, però, no es va poder realitzar perquè el conductor es va adormir. Els agents
van realitzar diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat viària i
van immobilitzar el vehicle.

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

