Nota de premsa
Terrassa, 20 de maig de 2019

Detingut un conductor que circulava begut i sense
permís i es negava a fer les proves d’alcoholèmia
L’infractor tenia el permís retirat
La Policia Municipal de Terrassa va detenir ahir diumenge un home que conduïa
amb el carnet retirat i sota els efectes de l’alcohol, el qual es va negar a fer les
proves d’alcoholèmia. Els fets van tenir lloc al carrer de Sant Damià minuts després
de les 18 h, quan una patrulla en servei ordinari va observar com un conductor
realitzava una infracció de trànsit i el va aturar a l’alçada de la plaça de Ca
N’Anglada. Els agents van observar que el conductor tenia símptomes evidents
d’anar sota els efectes de l’alcohol, però aquest es va negar a fer les proves
d’alcoholèmia. Els agents el van informar que si no feia les proves seria detingut per
delictes contra la seguretat viària, però el conductor no va canviar la seva actitud. Els
agents van comprovar que el conductor tenia una suspensió del permís de conduir i
finalment el va detenir per conduir sense permís, per fer-ho sota els efectes de
l’alcohol i per negar-se a realitzar les proves d’alcoholèmia. La patrulla va
immobilitzar el vehicle i una grua d’Egarvia el va retirar de la Via Pública.
Aquest mateix cap de setmana la Policia Municipal ha enxampat un altre conductor
sense carnet, en aquest cas portant un ciclomotor. Els fets van tenir lloc divendres a
les 21.19 h, quan una patrulla en servei ordinari va aturar un conductor al carrer de
Mura, a l’alçada del carrer del Vendrell, en veure que el vehicle, que anava a darrera
del cotxe patrulla, no circulava amb normalitat. Els agents van comprovar que el
conductor no havia obtingut mai permís per conduir ciclomotors i el van denunciar
per un delicte contra la seguretat viària. Els agents van immobilitzar el vehicle fins
que va arribar altre conductor habilitat que se’n va fer càrrec.
Deu accidents de trànsit durant el cap de setmana, quatre dels quals amb
positius en alcohol o drogues
Divendres a les 22.48 h Mossos d’Esquadra informava la Policia Municipal d’un
atropellament a la plaça de la Dona. Una patrulla de Policia Municipal es va
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desplaçar al lloc dels fets i va atendre la persona atropellada, que estava ferida lleu.
Una ambulància va traslladar aquesta persona a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa. Els agents van fer constar al preceptiu informe tècnic que un
testimoni va donar un cop de peu al vehicle implicat, provocant-li danys lleus.
El mateix divendres, minuts abans de les 23 h, un motorista va caure fortuïtament a
l’Avinguda de Vallès, a l’alçada del Polígon Industrial Can Parellada. Una patrulla de
Policia Municipal va localitzar el motorista, que va resultar ferit lleu, i el va atendre
fins que va arribar l’ambulància, que el va traslladar a Hospital de Terrassa.
Dissabte les 0.21 h un particular va trucar la Policia Municipal per comunicar que un
vehicle havia colpejat una motocicleta estacionada a la plaça del Progrés i havia
marxat del lloc. Una patrulla va localitzar al carrer Gutenberg el cotxe implicat i va
procedir a identificar el conductor i fer-li la prova estimativa d’alcoholèmia, que va
donar una taxa positiva de 0,65 mg/l. Els agents van acompanyar a conductor a
prefectura per fer les proves de contrast, amb taxes positives de 0,56 i 0,53 mg/l. Els
agents van obrir diligències penals al conductor i van immobilitzar el vehicle fins que
un conductor habilitat se’n va fer càrrec.
El mateix dissabte, a les 4.11 h, un altre particular va informar la Policia Municipal
que un vehicle havia col·lidit amb un arbre i un senyal de trànsit a l’avinguda de
Barcelona, a tocar de la plaça de la Dona, i havia marxat del lloc. Una patrulla va
interceptar el vehicle de la infractora a la cruïlla dels carrers de Prat de la Riba i del
Doctor Pearson, on aquest va col·lidir de nou amb un vehicle estacionat. Els agents
van fer la prova estimativa d’alcoholèmia a la conductora, amb una taxa positiva de
0,77 mg/l. Les proves de contrast van donar taxes superiors, de 0,88 mg/l totes
dues. Els agents van denunciar penalment la conductora per un delicte contra la
seguretat viària.
Dissabte a les 9.13 h el 112 alertava la Policia Municipal d’una col·lisió al carrer
Duquessa de la Victòria amb el carrer Albinyana, també d’un cotxe que marxava del
lloc després d’haver col·lidit amb vehicles estacionats. La patrulla de Policia
Municipal desplaçada al lloc hi va trobar el para-xocs del vehicle que hi havia marxat,
amb la matricula inclosa. Mentre els agents feien l’informe tècnic d’accidents, es va
rebre altra trucada d’un particular que comunicava un cas igual: un vehicle havia
col·lidit amb vehicles estacionats al carrer Germà Joaquim, a l’alçada del carrer
Bages, i havia marxat del lloc. El testimoni va facilitar les dades del vehicle i els
agents de servei a Prefectura van comprovar que el titular era el mateix en tots dos
casos. Una patrulla va adreçar-se al domicili del titular, qui va confirmar que els
vehicles eren seus i va dir que els vehicles estaven al seu pàrquing. Els agents van
comprovar que un dels vehicles estava al pàrquing, amb danys provocats per la
col·lisió, i l’altre no hi era. El titular va dir als agents que feia una estona que el seu
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fill havia arribat a casa i havia marxat altra vegada, segurament amb l’altre vehicle.
Finalment, una patrulla va interceptar el segon vehicle a l’avinguda de Santa Eulàlia,
a l’alçada del carrer de Colom. Els agents van identificar el conductor i li van fer la
prova d’alcoholèmia, amb resultat negatiu. Les proves de drogues realitzades en
dependències policials, però, van donar positiu en diverses substàncies. Els agents
van denunciar al conductor per totes les infraccions comeses.
Dissabte a les 22.49 h van col·lidir un turisme i una motocicleta a la plaça de l’Aigua.
La patrulla de Policia Municipal va demanar una ambulància, que va atendre el
motorista d’un cop lleu i el va traslladar a Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
Diumenge a la 01.22 h es va produir una col·lisió entre un turisme i un ciclomotor al
carrer Nou de Sant Pere, 30, a l’alçada del carrer del Passeig. La patrulla
desplaçada va trobar el motorista i el seu acompanyant ferits lleus després de caure
del vehicle a conseqüència de l’impacte. Una ambulància els va traslladar a Hospital
Universitari de MútuaTerrassa.
El mateix diumenge, minuts abans de les 9 h, una trucada del 112 informava la
Policia Municipal de la caiguda d’una ciclista al Mas de l’Om. La patrulla policial va
trobar la ciclista amb ferides de consideració en una cama. Va ser necessària la
intervenció de Bombers per traslladar la ferida fins el lloc on es trobava l’ambulància
perquè aquesta no podia accedir al lloc de l’accident. El Servei d’Emergències
Mèdiques la va atendre i posteriorment la va traslladar a l’Hospital de Terrassa.
També diumenge, a les 21.35 h un turisme i una motocicleta van col·lidir a la plaça
de Samuel Vila i Ventura. La patrulla de Policia Municipal que es va desplaçar al lloc
dels fets va trobar-hi el motorista, aparentment amb ferides lleus. Una ambulància el
va traslladar a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
Una alcoholèmia i dos drogotests positius aquest cap de setmana
Dissabte a les 23.30 h una patrulla de Policia Municipal va observar un ciclomotor
que circulava en contra direcció pel carrer de Sant Valentí, i el va aturar per
denunciar el conductor per la infracció comesa. Els agents van observar que el
conductor anava sota els efectes d’alguna substància estupefaent i li van realitzar la
prova del drogotest, que va donar positiu en THC. Els agents també van comprovar
que el ciclomotor no tenia assegurança en vigor i estava donat de baixa, motiu pel
qual van cursar les corresponents denúncies administratives.
Diumenge a les 04.15 h, una patrulla de Policia Municipal va aturar un vehicle que
circulava de manera erràtica per la carretera de Martorell, a l’alçada del carrer de
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Font del Rodó. Els agents van identificar el conductor, que donava mostres d’haver
consumit alguna substància estupefaent, i li fan fer la prova del drogotest, amb
resultat positiu en THC. Els agents van denunciar-lo administrativament per aquest
fet i, en escorcollar-lo, li van trobar 0,7 g. de marihuana, per la qual cosa el van
denunciar també per tinença de substàncies estupefaents. Finalment els agents van
immobilitzar el vehicle.
I aquesta nit, a les 0.18 h, una patrulla ha aturat un vehicle que circulava de manera
anòmala pel carrer de Roig Ventura, a l’alçada del carrer de Provença. El conductor
ha donat un resultat de 0,44 mg/l a la prova estimativa d’alcoholèmia. Un cop
traslladat el conductor a les dependències policials, les proves de contrast han donat
una taxa de 0,47 mg/l. Els agents han denunciat administrativament el conductor per
conduir sota els efectes de l’alcohol i també per portar una arma prohibida al cotxe,
concretament uns “nunxacos”.
Incendi en un camió d’Eco-Equip
Dissabte a la 1.06 h, Eco-Equip comunicava a la Policia Municipal que un camió de
recollida de residus havia començat a cremat en buidar un contenidor. Una patrulla
policial es va adreçar al lloc i es va activar un servei de Bombers. Els agents van
tallar el trànsit a la cruïlla dels carrers Marconi i Doctor Salvà mentre Bombers
extingia el foc al camió. Posteriorment, a petició de Bombers, el camió va abocar tota
la seva càrrega al carrer per remullar les residus i evitar que el foc revifés. Una
excavadora va tornar a ficar les escombraries en un altre camió.
Conductor denunciat per conduir de manera negligent
Divendres a les 14.32 h una patrulla de Policia Municipal en servei ordinari va
observar dos conductors realitzant una conducció negligent i el va aturar a la
carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de Puigbarral. Els agents van fer les
corresponents denúncies administratives per aquest fet.
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