Nota de premsa
Terrassa, 23 de maig de 2019

Denunciats dos conductors per circular sense el
permís en vigor
Un d’ells el tenia retirat per sentència judicial i l’altre no l’havia obtingut mai
Dimecres, a les 14.55 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
aturar un vehicle al carrer de Sant Crispí, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de
Juliol, i en demanar-li la documentació va comprovar que el conductor tenia retirat el
permís de conduir per una sentencia judicial de menys de dos anys i no s’havia
presentat al curs de recuperació del carnet. Els agents van denunciar al conductor i
van immobilitzar el vehicle fins que es va personar un altre conductor habilitat per
fer-se’n càrrec. Els agents també van trobar a l’interior del vehicle una targeta
d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda caducada a nom
d’una altra persona, que van requisar.
També dimecres, a les 23.55 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
va aturar un conductor que circulava sense haver tingut mai el permís de conduir al
carrer de la Hispanitat, a l’alçada del carrer d’Alexandre Galí. Els agents van
denunciar penalment al conductor i van immobilitzar el vehicle fins a l’arribada d’un
altre conductor habilitat.

Un accident i un atropellament amb ferits lleus
A les 9.40 h d’ahir dimecres, una trucada del 112 va informar d’un accident de trànsit
amb dos vehicles implicats a la plaça de la Dona, amb la carretera de Castellar. Una
patrulla de la Policia Municipal va arribar al lloc i va observar que en la col·lisió havia
resultat ferida una persona, de caràcter lleu. La van atendre fins a l’arribada de
l’ambulància, que la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
El mateix dia, a les 14.45 h, el 112 va informar d’un atropellament a la carretera de
Montcada, a l’alçada del carrer de la Cisterna. Una patrulla de la Policia Municipal va
acudir al lloc dels fets i va observar que un turisme havia envestit a un ciclista, menor
d'edat, que havia quedat lesionat. Els agents van atendre al menor fins a l’arribada
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de l’ambulància, que el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els
agents van agafar dades dels testimonis del fets i van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.

Dos conductors donen positiu a la prova d’alcoholèmia
Ahir dimecres, a les 22.45 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
detectar la conducció anòmala d’un vehicle al carrer de Francisco de Vitoria, a
l’alçada del carrer d’Amadeu de Savoia. Els agents van aturar el vehicle i van
observar en el conductor mostres de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. El van
sotmetre a la prova estimativa d’alcoholèmia, en la qual va donar una taxa positiva
de 0,70 mg/l. Els agents van acompanyar al conductor a Prefectura per realitzar les
proves de contrast, que van donar taxes positives de 0,74 mg/l i 0,75 mg/l. Els
agents van denunciar penalment al conductor per un delicte contra la seguretat viària
i van immobilitzar el vehicle, que va ser retirat per la grua municipal.
A l’1.05 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
conductor que presentava una clara simptomatologia d’haver consumit alcohol al
carrer de Sardenya, a l’alçada del carrer del Franc Comtat. Els agents li han realitzat
la prova estimativa d’alcoholèmia, en la qual ha donat una taxa positiva de 0,76 mg/l.
Seguidament, han acompanyat al conductor a Prefectura per fer les proves de
contrast, amb taxes positives de 0,90 mg/l i 0,88 mg/l. Els agents han denunciat
penalment al conductor per un delicte contra la seguretat viària i han immobilitzat el
vehicle, que ha estat retirat de la via pública per la grua municipal.

Incendi a un domicili per un coixí cremat per una estufa
Dimecres, a les 10.50 h, una trucada del 112 va alertar d’un incendi a un habitatge
del carrer de Menéndez y Pelayo, a l’alçada del carrer de Marinel·lo Bosch, i que
s’havia activat Bombers i ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va arribar
al lloc dels fets i va observar com sortia molt de fum d’un pati interior. Els agents van
tallar el carrer. Finalment, però, es va poder localitzar l’origen del foc i els efectius de
Bombers no van haver d’intervenir, ja que el propietari del domicili l’havia aconseguit
extingir. El propietari va explicar que s’havia adormit i un coixí que tenia molt a prop
d’una estufa havia començat a cremar, fins que es va despertar a conseqüència del
fum. Una ambulància va assistir al propietari, afectat per inhalació de fum, però no
va ser necessari traslladar-lo a cap centre hospitalari. Els agents van realitzar un
acta del incendi i van recollir les dades dels fets.
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