Nota de premsa
Terrassa, 26 de febrer de 2019

Provoca dos accidents i quan l’atura una patrulla de
la Policia Municipal els diu que havia fumat “porros”
Les dues col·lisions van tenir lloc a l’avinguda del Vallès

A les 22 h d’ahir dilluns, la Policia Municipal va ser informada de dos accidents de
trànsit a l’avinguda del Vallès. Vàries unitats policials van acudir a l’avinguda del
Vallès, amb el carrer Santa Marta, on van comprovar que un turisme havia col·lidit
per encalç amb un autobús urbà. El conductor del turisme estava sent atès pel
personal sanitari d’una ambulància i també hi havia una unitat de Bombers. El
conductor de l’autobús, que va resultar il·lès, va explicar que el causant dels fets, el
conductor del turisme, havia provocat un altre accident de trànsit poc abans, a la
mateixa avinguda, a l’alçada del carrer Sant Honorat, on havia col·lidit amb un altre
vehicle. Els agents van constatar aquest fet per una altra trucada rebuda a la central
de policia.
Els agents van acudir al lloc de la col·lisió, on hi havia un conductor, que els va
explicar que el causant de l’accident s’havia donat a la fuga en veure que estava
trucant a la policia. Segons les versions aportades pels testimonis, sembla que el
vehicle fugat havia tingut un primer un accident a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del
carrer de Sant Honorat i, seguidament, en la seva fuga va xocar també amb
l’autobús.
Els agents li van realitzar les proves d’alcoholèmia al conductor causant dels dos
accidents, amb resultat negatiu. El conductor els va explicar que havia fumat “porros”
quan els agents van sol·licitar la prova de drogotest a l’Hospital de Terrassa, on va
ser traslladat per una ambulància. Abans, va ser informat de l’obertura de diligències
judicials per ser investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

Intervenció en tres accidents de trànsit més
Ahir dilluns, la Policia Municipal va haver d’actuar en tres accidents de trànsit més. El
primer, a les 10.45 h, a petició d’un Mosso d’Esquadra fora de servei, per assistir a
un ciclista que havia caigut al carrer de l’Agricultura, a l’alçada de la carretera de
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Montcada. El ciclista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
El segon va tenir lloc a les 16.10 h. El 112 va avisar d’un atropellament al carrer de
Cervantes, a on va acudir una patrulla de la Policia Municipal. Segons les versions
dels implicats, els fets van tenir lloc quan un turisme que circulava pel carrer del
Notari Badia, en accedir al carrer de Cervantes no va observar la presència d’una
persona que creuava la calçada correctament pel pas de vianants i la va colpejar. El
vianant va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
I per últim, a les 18.10 h, un vehicle que circulava pel passeig del Vint-i-dos de Juliol,
en sentit est, en arribar al pas de vianants de la rotonda a l’alçada de la plaça
d’Andalusia es va aturar per cedir el pas a una persona que creuava pel pas de
vianants, però en tornar a iniciar la marxa va col·lidir amb una bicicleta que creuava
pel pas de vianants, El ciclista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.

Furten un carretó metàl·lic i circulen amb ell enganxat al vehicle
A les 11:45 hores d’ahir, la trucada telefònica d’un particular va comunicar a la
Policia Municipal que havia vist un vehicle circulant amb un carretó metàl·lic
enganxat. Els agents van localitzar el vehicle, un turisme, a l’alçada del passeig del
Vint-i-dos de Juliol, amb el carrer de Puig i Cadafalch, i van verificar la informació
facilitada. Els agents van saber, després de vàries gestions, que el carretó, del tipus
que habitualment s’utilitzen pel transport de roba, havia estat sostret d’una
residencia. Es va procedir a identificar al conductor del vehicle i es va informar als
responsables de la residencia de la possibilitat d’interposar una denúncia.

Instrucció de diligències a un conductor sense l’autorització administrativa
Cap a les 15.30 h d’ahir dilluns, una dotació de la Policia Municipal va observar com
el conductor d’un turisme que circulava pel carrer de les Borges Blanques feia una
maniobra evasiva en adonar-se de la seva presència. Davant l’actitud sospitosa
d’aquesta persona, els agents van aturar el vehicle. Els agents van comprovar que el
conductor del vehicle no tenia el corresponent permís de conduir i que mai no havia
obtingut aquesta autorització. També van comprovar que aquesta persona tenia una
citació judicial pendent, la qual se li va lliurar. Seguidament, es va procedir a
escorcollar el vehicle, on els agents van trobar dos objectes perillosos, motiu pel qual

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

es va confeccionar acta de proposta de sanció administrativa per la tinença dels
mateixos. Es van instruir al conductor diligències penals per un presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit, i es va immobilitzar el vehicle

Instrucció de diligències al conductor d’un vehicle amb el permís suspès
A les 19:45 hores d’ahir dilluns, una dotació policial va veure com un camió circulava
amb els vidres trencats de la finestra pel carrer Jerez, a l’alçada del carrer de
Granada. La dotació va aturar el vehicle i va comprovar que a la persona que el
conduïa li constava una suspensió del permís de conduir, sense que hagués fet el
corresponent curs de sensibilització i reeducació vial. Davant d’aquesta
circumstància, els agents van procedir a la instrucció de les oportunes diligències
penals per donar compte del fet a l’autoritat judicial.
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