Nota de premsa
Terrassa, 29 d’abril de 2019

Detingut un conductor amb una ordre de recerca,
detenció i ingrés a presó
Tampoc no tenia el permís de conduir ni l’assegurança del vehicle en vigor
El passat divendres, a les 21.30 h, un agent de la Policia Municipal fora de servei va
comunicar a Prefectura que un vehicle amb dos ocupants circulava fent voltes pels
carrers del barri de Sant Pere Nord, sense una direcció concreta. Un vehicle policial
sense logotipar va acudir al lloc i va interceptar el vehicle al carrer de l’Historiador
Cardús, a l’alçada del carrer de Girona. Els agents van identificar als ocupants del
vehicle i van observar que el conductor tenia una ordre judicial de recerca, detenció i
ingrés a presó. Per aquest motiu, els agents van procedir a la detenció del
conductor, al que una patrulla va acompanyar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
per exercir el dret a ser assistit per un metge. Els agents també van comprovar que
el conductor no tenia permís de conduir ni l’assegurança en vigor, fets que també
van ser denunciats. Finalment, el vehicle va estar immobilitzat i retirat de la via
pública.

Quatre accidents amb ferits el cap de setmana
A les 7.05 h de divendres, una motocicleta i un turisme van xocar a la cruïlla del
carrer de Navas de Tolosa, amb la carretera de Rubí, quan el vehicle que accedia a
la carretera des del carrer de Navas de Tolosa no va respectar el senyal d’stop. El
motorista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
El mateix dia, a les 15.35 h, va tenir lloc un altre accident entre una motocicleta i una
furgoneta, a la cruïlla del carrer de la Independència amb el carrer Ample. Els fets
van tenir lloc quan el vehicle que circulava pel carrer de la Independència no va
respectar un senyal de cediu el pas. El motorista va ser traslladat per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Més tard, a les 17.25 h, hi va haver una col·lisió per encalç a la rotonda de
l’avinguda de Glories Catalanes. Un dels conductors va haver de ser traslladat a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Dissabte, a les 23.50 h, un turisme i una motocicleta van xocar a l’avinguda de Béjar.
Els fets van tenir lloc quan el turisme, que accedia a l’avinguda procedent del carrer
de Pompeu i Fabra, va impactar contra la motocicleta, que circulava amb preferència
per l’avinguda, en sentit oest. Hi van intervenir una ambulància i dos camions de
Bombers. Finalment, el motorista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital de
Terrassa.

Denunciat un conductor que circulava sense el permís
Dissabte, a les 17.50 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
aturar un conductor que havia comés una infracció de trànsit al carrer de Miquel
Vives, a l’alçada del carrer de Ramon y Cajal. Els agents van comprovar que el
conductor no havia tingut mai permís de conduir i el van denunciar per un delicte
contra la seguretat viària. Es va immobilitzar el vehicle fins a l’arribada d’un altre
conductor habilitat per fer-se’n càrrec.

Set alcoholèmies positives de conductors al llarg del cap de setmana
Dissabte, a les 21.25 h, agents de la Policia Municipal van aturar un conductor que
havia comés una infracció de trànsit a la zona del Parc Central del Vallès. Sotmès a
les proves d’alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu de 0,70 mg/l. A
més, tampoc no tenia el permís de conduir en vigor. Els agents van immobilitzar el
vehicle i van denunciar al conductor per un delicte contra la seguretat viària.
El mateix dissabte, a les 23.55 h, agents de la Policia Municipal van ser alertats que
una parella estava discutint a un vehicle en circulació i la conductora semblava sota
els efectes de l’alcohol. Els agents van aturar el vehicle al carrer Transversal, a
l’alçada del carrer de l’Emperadriu Eugènia, i van sotmetre a la conductora a la prova
d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,75 mg/l. La conductora va ser
denunciada penalment per un delicte contra la seguretat viària.
Diumenge, a les 11.05 h, uns agents van ser alertats per un ciutadà que un vehicle
circulava de forma erràtica pel carrer de Sant Tomàs, a l’alçada de l’avinguda de
Barcelona. La patrulla va aturar el vehicle i va sotmetre el conductor a la prova
d’alcoholèmia, amb un resultat positiu d’1,23 mg/l. Aquest va ser denunciat per un
delicte contra la seguretat viària.
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Ahir diumenge, a les 4.30 h, agents de la Policia Municipal van aturar un conductor
que estava fent una conducció erràtica per l’avinguda de les Glòries Catalanes, a
l’alçada de la plaça dels Països Catalans. Sotmès a les proves d’alcoholèmia, va
donar una taxa positiva de 0,76 mg/l. El conductor va ser denunciat per un delicte
contra la seguretat viària.
El mateix diumenge, a les 4.35 h, agents de la Policia Municipal van aturar un
conductor al carrer de Catalunya, a l’alçada del carrer de Bartomeu Amat, que va
donar positiu a la prova d’alcoholèmia, amb una taxa de 0,51 mg/l. Va ser denunciat
administrativament per conduir sota els efectes de l’alcohol.
També ahir, a les 7.30 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle que
circulava de forma erràtica per l’avinguda de Barcelona, a l’alçada de la plaça dels
Països Catalans. Sotmès a les proves d’alcoholèmia, el conductor va donar una taxa
positiva de 0,58 mg/l. Va ser denunciat administrativament per conduir sota els
efectes de l’alcohol.
Avui dilluns, a les 0.25 h, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un vehicle que
circulava de forma erràtica al carrer d’Extremadura, a l’alçada de l’avinguda del
Vallès. Sotmès a les proves d’alcoholèmia, el conductor ha donat un resultat positiu
d’1,04 mg/l. El conductor ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària.
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