Nota de premsa
Terrassa, 24 de gener de 2019

Una discussió per un estacionament acaba en una
agressió
Van resultar ferides quatre persones
A les 18.30 h d’ahir dimecres, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava d’un atropellament amb ferits al carrer de Santa Maria de Mazzarel·lo, a
l’alçada del carrer de Newton. Dos vehicles patrulla de la Policia Municipal van
acudir al lloc i van informar que no es tractava d’un atropellament, si no d’una
agressió entre particulars, amb quatre ferits, i van demanar la presència
d’ambulàncies. Dues ambulàncies van atendre als ferits i els van traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la discussió va començar per un
vehicle estacionat que molestava a un altre, també estacionat, que no podia obrir el
maleter. Es va iniciar una discussió entre les dues parts i una de les persones
implicades va treure una barra de la baca del vehicle i va agredir a l’home i la dona
de l’altre vehicle. Els agents van separar a les parts implicades. Després d’escoltar
totes versions, van agafar declaració als testimonis i van procedir a la detenció de la
persona que havia agredit amb la barra per un presumpte delicte de lesions.

Un accident de circulació amb dos ferits
A les 9.50 h d’ahir, el 112 va alertar d’una col·lisió amb possibles ferits a l’avinguda
del Vallès, a l’alçada del carrer de Granada. Un vehicle patrulla de la Policia
Municipal va informar des del lloc que entre els ferits hi havia una dona
embarassada. Dues ambulàncies van atendre i, posteriorment, traslladar als ferits a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i a l’Hospital de Terrassa. Sembla que la
col·lisió va tenir lloc quan a l’avinguda del Vallès hi havia una retenció i un vehicle va
col·lidir per encalç amb l’últim vehicle de la cua. Els agents van realitzar una
inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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Un conductor novell denunciat per alcoholèmia positiva
A les 0.30 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer del Periodista Grané, a l’alçada del carrer del Renaixement, ha
aturat un repartidor de menjar ràpid que anava en un ciclomotor. Els agents l’han
identificat i han vist a la base de dades de la DGT que no li constava cap permís de
conducció. El conductor ha manifestat que al matí havia aprovat el permís de
conducció i per aquest motiu encara no constava a la base de dades. Els agents han
observat mostres que podia estar sota els efectes de l’alcohol, motiu pel qual se li ha
realitzat la prova d’alcoholèmia en un etilòmetre portàtil, amb un resultat positiu de
0,24 mg/l, ja que el màxim permès per a conductors novells és de 0.15 mg/l en aire
expirat. L’infractor ha estat traslladat a Prefectura, on se li han realitzat les proves de
detecció en un etilòmetre evidencial, amb un resultat positiu de 0,22 mg/l. El
conductor ha estat denunciat administrativament i el ciclomotor immobilitzat.
Finalment, ha estat citat per aportar la documentació acreditativa que havia aprovat
el permís de conducció i, en cas contrari, seria imputat per un delicte contra la
seguretat viària.
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