Nota de premsa
Terrassa, 4 de febrer de 2019

Detingut un conductor amb una taxa d’alcoholèmia
positiva que circulava en contra direcció
Va donar una taxa positiva penal de 0,83 mg/l a la prova estimativa
Aquest divendres, a les 19 h, la trucada d’un ciutadà va informar que estava veient
com un conductor circulava de forma erràtica i en contra direcció pel carrer
d’Arquímedes. Una patrulla de la Policia Municipal es va dirigir al lloc per localitzar al
conductor infractor, que en adonar-se de la presència policial va intentar estacionar a
la plaça de Josep Freixa i Argemí. Els agents van veure que el conductor presentava
mostres d’estar sota els efectes de l’alcohol i el van sotmetre a la prova estimativa
d’alcoholèmia, en la que va donar una taxa positiva penal de 0,83 mg/l. Els agents el
van acompanyar a Prefectura per realitzar les proves d’alcoholèmia de contrast, però
el conductor es va negar a realitzar-les correctament. Per aquest motiu, es va
procedir a la detenció del conductor, que van ser citar al jutjat per conduir sota els
efectes de l’alcohol i per negar-se a realitzar les proves d’alcoholèmia. Els agents
van obrir diligències penals dels fets i van immobilitzar el vehicle, que va ser retirat
per la grua municipal a la seva base.

Accidents de trànsit durant el cap de setmana
A les 20.45 h de divendres, el 112 va informar de la col·lisió d’un autobús amb una
motocicleta al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de Giralt i Serra.
Una patrulla de la Policia Municipal va comunicar des del lloc que el motorista havia
pogut esquivar el cop amb l’autocar però havia caigut al terra i estava ferit. Una
ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van realitzar informe tècnic d’accidents.
El mateix dia, a les 22.35 h, el 112 va informar de la caiguda d’un motorista a la
plaça de la Dona. Una patrulla de Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que
el motorista havia caigut al terra tot sol i s’havia lesionat. Una ambulància el va
atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van fer
l’informe tècnic d’accidents.
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A les 12.15 h de dissabte, la trucada d’un ciutadà va manifestar l’atropellament d’un
vianant per un patinet a l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer de Pere
Fizes. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre al vianant atropellat i també a
la persona que circulava en patinet. Dues ambulàncies van traslladar al vianant i al
propietari del patinet a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar
dades i testimonis dels fets i va realitzar l’informe tècnic d’accidents.
La matinada de dissabte, a les 4.40 h, una patrulla de la Policia Municipal va veure
que un vehicle havia col·lidit amb la vorada de la rotonda de la plaça de la Dona i va
veure en el conductor simptomatologia haver consumit alcohol. Els agents van
realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa al conductor, que va donar una taxa
positiva de 0,72 mg/l. Seguidament, el van acompanyar a Prefectura per fer les
proves de contrast, en les que va donar taxes positives de 0,90 mg/l i 0,85 mg/l. Els
agents van obrir diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat
viària i van immobilitzar el vehicle.
Diumenge, a les 18.10 h, el 112 va avisar d’un accident entre un turisme i un
ciclomotor al carrer de la Pineda, amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol. Una patrulla
de la Policia Municipal va atendre al conductor del ciclomotor, que estava ferit. El
motorista va manifestar als agents que un turisme no havia respectat el senyal de
cediu el pas i l’havia fer caure al terra i, posteriorment, havia marxat del lloc sense
deixar les seves dades. El motorista no va poder identificar la matrícula del vehicle
fugat. Una ambulància el va traslladar a l’Hospital de Terrassa i els agents van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.
A les 2 h d’aquesta matinada, la trucada d’un ciutadà ha comunicat que un vehicle
estava circulant pel carrer la Rasa, amb el carrer Gaudí, i el conductor semblava
ebri. Una patrulla de la Policia Municipal ha observat en el vehicle signes evidents
d’haver col·lidit amb algun altre vehicle o obstacle. Els agents li han preguntat al
conductor sobre el danys del vehicle, però aquest no ha donat cap explicació, amb
evidents mostres d’haver consumit alcohol. Els agents li han realitzat la prova
d’alcoholèmia estimativa, amb una taxa positiva de 0,84 mg/l. Llavors l’han
acompanyat a Prefectura per realitzar-li les proves de contrast, en les que novament
ha donat taxes positives de 0,89 mg/l i 0,79 mg/l. Els agents han obert diligències
penals al conductor per un delicte contra la seguretat viària i han immobilitzat el
vehicle. A continuació han fet una batuda per la zona per localitzar el vehicle o
objecte amb que podia haver col·lidit, sense èxit. Els agents han sol·licitat una
ambulància per atendre també a l’ocupant del vehicle, que es trobava en estat etílic i
no podia mantenir la verticalitat. L’ambulància l’ha traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
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Una persona atrapada a un caixer automàtic
Dissabte, a les 16.10 h, la trucada d’un particular a Prefectura va comunicar que es
trobava atrapat al caixer d’una entitat bancària situat al carrer Ample, a l’alçada del
carrer de Gallifa. Una patrulla de la Policia Municipal va arribar al lloc i va informar
que el pestell de la porta estava trencat i la persona que estava dintre no podia sortir.
Es va activar a Bombers, que van poder obrir la porta del caixer i alliberar a la
persona tancada. Els efectius de Bombers van deixar bloquejat el pestell de la porta
per evitar que una altra persona es pogués quedar tancada novament i van donar
avís a un responsable de l’entitat per arreglar el pestell.

Una motorista dóna positiu d’alcoholèmia després d’intentar fugir d’una
patrulla
A les 4.45 h de la matinada de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal en
servei ordinari va observar com la conductora d’un ciclomotor circulava de forma
erràtica per la carretera de Martorell, a l’alçada del carrer de Ramon Llull. Els agents
li van fer indicacions per aturar el vehicle, però la conductora va ignorar les
indicacions i va seguir la marxa. Finalment, els agents van aturar la motocicleta al
carrer del Pintor Greco, a Can Tries, i van comprovar que la conductora presentava
clara simptomatologia d’haver consumit alcohol. Per aquest motiu, se li va realitzar la
prova d’alcoholèmia estimativa, en la que va donar una taxa positiva de 0,79 mg/l.
Els agents la van acompanyar a Prefectura per fer les proves de contrast, amb taxes
positives de 0,84 mg/l i 0,78 mg/l. Se li van obrir diligències penals per un delicte
contra la seguretat viària i van immobilitzar el vehicle.
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