Nota de premsa
Terrassa, 22 de març de 2019

Enfonsament de part del paviment de la calçada al
carrer de Roma
Els agents van acordonar la zona per recomanació dels tècnics municipals
Ahir dijous, a les 16.20 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar una retenció de trànsit provocada per l’enfonsament de part de la calçada
al carrer de Roma, amb l’avinguda del Vallès. Els agents van comunicar la incidència
i es va donar avís als tècnics municipals per valorar el forat. Els enginyers municipals
van acudir al lloc i van determinar que, degut al pas per allà d’un col·lector, s’havia
d’acordonar la zona i avisar als serveis de manteniment de l’Agència Catalana de
l’Aigua per fer-se càrrec de la reparació. Els agents van acordonar la zona amb cons
i cinta policial fins a l’arribada d’un camió del servei de manteniment amb tanques
per assegurar la zona.

Dos accidents de trànsit amb ferits lleus
Dijous, a les 12.05 h, el 112 va informar d’un accident entre un turisme i una
motocicleta a la rambla de Francesc Macià, amb el carrer de Girona. Una patrulla de
la Policia Municipal va observar que l’acompanyant de la motocicleta es queixava
d’un cop lleu. L’ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van realitzar l’Informe tècnic d’accidents.
Més tard, a les 15.55 h, una altra trucada del 112 va comunicar una caiguda fortuïta
d’una motorista al carrer de Reus, a l’alçada del carrer de Solsona. Una patrulla de la
Policia Municipal va arribar al lloc i va observar que la motorista es queixava d’un
cop. L’ambulància la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Dos accidents amb conductors positius en alcoholèmia, un d’ells detingut
Ahir dijous, a les 19.30 h, la trucada d’un particular va informar que havia patit un
accident amb un altre conductor al carrer de Tren de Baix, a l’alçada del carrer de
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Sant Sebastià, i que l’altre conductor semblava en estat ebri. Una patrulla de la
Policia Municipal va arribar al lloc, on va observar en el conductor contrari
simptomatologia d’haver consumit alcohol. Aquest conductor es va negar a realitzar
les proves d’alcoholèmia i els agents el van informar de les conseqüències de la
seva negativa. En mantenir la seva negativa, van procedir a la seva detenció per un
delicte contra la seguretat viària i per resistència i desobediència als agents de
l’autoritat. El detingut va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per ser
assistit. Els agents van activar una ambulància per atendre al passatger del vehicle,
que el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Finalment, els agents
van agafar les dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
El mateix dijous, a les 22.20 h, el 112 va comunicar que un vehicle, del qual en va
facilitar les dades, havia col·lidit amb un altre vehicle que estava estacionat i va
marxar del lloc. Els fets van tenir lloc a la carretera de Matadepera, amb el passeig
del Vint-i-dos de Juliol. Una patrulla de la Policia Municipal va interceptar el vehicle
escàpol a la carretera d’Olesa, a l’alçada del carrer de Pablo Iglesias. Els agents van
observar en el conductor mostres d’haver consumit alcohol i li van realitzar la prova
estimativa d’alcoholèmia, en la que va donar una taxa positiva d’1,10 mg/l. Els
agents van acompanyar al conductor a Prefectura per realitzar les proves de
contrast, en les que va donar taxes positives d’1,07 mg/l i 1,05 mg/l. Els agents van
obrir diligències al conductor per un delicte contra la seguretat viària i el van
denunciar administrativament per marxar de l’accident sense deixar les dades. Una
altra patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc on havia tingut lloc l’accident per
comprovar els danys en el vehicle estacionat i realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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