Nota de premsa
Terrassa, 27 de maig de 2019

Dues persones atropellades quan creuaven per un
pas de vianants la Rambla de Francesc Macià
El conductor va donar positiu en les proves d’alcoholèmia
A les 22.40 h de dissabte, el servei d'emergències 112 va informar d’un
atropellament a la rambla de Francesc Macià, a l'alçada del carrer de Roig i Ventura,
en el qual havien resultat ferits dos vianants. Un cop al lloc, la dotació de la Policia
Municipal va atendre als ferits fins a l’arribada del personal sanitari. Primer va arribar
una ambulància de la Creu Roja, que estava cobrint un acte públic a les proximitats i,
posteriorment, van arribar dues dotacions de Bombers, tot i que no van haver
d’actuar, i una altra ambulància, que va traslladar els ferits a l'Hospital de Terrassa.
Els agents van comprovar que el conductor del vehicle implicat presentava
símptomes de trobar-se sota la influència de l’alcohol, motiu pel qual se li van
realitzar les proves d’alcoholèmia, amb resultats positius de 0,69 i 0,58 mg/l. Segons
sembla, l'accident va tenir lloc quan les persones creuaven la calçada per un pas de
vianants de forma correcta i el cotxe va impactar amb elles.

Investigats per conduir sense el permís
A les 2.35 h de la matinada de dissabte, una dotació de la Policia Municipal va aturar
un vehicle que circulava pel carrer de Nicolau Talló, a l’alçada del carrer d’Antoninus
Pius, i va sol·licitar al conductor la seva documentació. Amb les comprovacions
pertinents, van veure que aquesta persona no tenia permís de conduir, ja que l’hi
havia estat retirat per resolució judicial per un període superior a dos anys. Per
aquest motiu, es van instruir les oportunes diligències i es va posar els fets en
coneixement de l’autoritat judicial.
A les 22.30 h de diumenge, una dotació de la Policia Municipal va aturar al conductor
d’un ciclomotor que circulava pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer
de Beethoven. Desprès de comprovar les seves dades, els agents van veure que no
tenia cap document que l’acredités per conduir ciclomotors, per la qual cosa es van
instruir les oportunes diligències judicials.
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Conductor detingut per un presumpte delicte contra la seguretat vial
Dissabte, les 8.50 h, el 112 va comunicar a Prefectura que a la carretera de
Castellar, a l’alçada del carrer del Renaixement, havia tingut lloc un accident de
trànsit i semblava que un dels conductor volia marxar del lloc sense facilitar les
seves dades a l’altra part. Tot i que no s’havien produït danys personals, els vehicles
ocupaven i bloquejaven la via. Una vegada al lloc, la dotació de la Policia Municipal
va confirmar els fets i va comprovar que al conductor que volia marxar li constava
una suspensió del permís de conduir. Se li van fer proves d’alcoholèmia, amb
resultats positius de 0,95 i 1,02 mg/l. Per aquest motiu, es va detenir al conductor
per un presumpte delicte contra la seguretat vial i es van instruir diligències judicials.

Un conductor denunciat després de quedar-se adormit a l'interior del vehicle
mal estacionat
Dissabte, a les 9.15 h, un particular va trucar a Prefectura per informar que hi havia
un vehicle estacionat, amb el motor en marxa, a un pas de vianants del carrer del
Pedraforca, a l’alçada del passeig del Camp del Roure, i que el conductor estava
dormint a l’interior des de feia estona. Una dotació de la Policia Municipal va
comprovar la veracitat del fet i va sotmetre a la prova d’alcoholèmia al conductor,
amb un resultat positiu de 0,62 mg/l. Es va immobilitzar el vehicle i el conductor va
ser denunciat per la infracció de trànsit.

Positiu d’alcoholèmia d’un conductor implicat en un accident de trànsit
A les 18.55 h de dissabte, el 112 va informar d’un accident de trànsit al carrer de
Granollers, a l’alçada de l’avinguda de la Lacetània. Una vegada van comprovar els
fets, els agents li van fer les proves d’alcoholèmia a un dels conductors, amb
resultats positius de 0,87 i 0,88 mg./l. Es va immobilitzar el vehicle i es van instruir
diligències judicials al conductor implicat.

Un conductor es queda adormit quan conduïa i xoca contra una paret
A les 6.15 h d’ahir diumenge, la trucada telefònica d’un particular va informar que
havia vist un vehicle que circulava de forma negligent per la carretera de Rubí, en
direcció a Terrassa. Una dotació de la Policia Municipal va localitzar finalment el
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vehicle a les 7.05 h, al carrer del Tren de Baix, a l’alçada del carrer del Doctor Torras
i Bages, a sobre de la vorera, entre un fanal i un mur contra el que havia xocat. El
conductor es trobava encara a l’interior del vehicle, dormint. Pel que sembla, es
podia haver quedat adormit mentre conduïa fins a topar amb el mur. Se li va fer la
prova d’alcoholèmia al conductor, amb resultats positius de 0,60 i 0,62 mg./l, per la
qual cosa es va confeccionar denuncia administrativa.

Denunciats dos conductors que donen positiu en la prova d’alcoholèmia
A les 7.05 h d’ahir diumenge, una dotació de la Policia Municipal va observar la
conducció anòmala d’un vehicle pel carrer de Sant Leopold, a l’alçada del carrer de
Cervantes, i va procedir a demanar al conductor que s’aturés. Els agents van
observar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota la
influència de l’alcohol. Sotmès a les proves d’alcoholèmia, va donar resultats positius
de 0,69 i 0,64 mg/l, motiu pel qual es va redactar la pertinent denuncia
administrativa.
També ahir, a les 22.15 h, una dotació de la Policia Municipal va aturar un vehicle a
l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer de Pere Fizes, i va comprovar que
el seu conductor estava afectat per l’alcohol. Se li van realitzar les proves
d’alcoholèmia, amb resultats positius de 0,60 i 0,56 mg./l, i va ser denunciat
administrativament.

Incendi en un establiment comercial
Diumenge, a les 7.55 h, el 112 va alertar d’un incendi a un establiment del carrer de
Francesc Layret, a l’alçada del carrer de Mozart, informant que Bombers ja havien
estat informats del fet. Al lloc van arribar quatre vehicles del Parc de Bombers i
ambulàncies del SEM. Les dotacions de Bombers van sufocar l’incendi, del qual es
desconeix l’origen.

Conductor detingut per negar-se a fer les proves d’alcoholèmia desprès d’un
accident de trànsit
A les 0 h d’aquesta matinada, la trucada telefònica d’un particular ha comunicat que
al carrer de Sardenya, a l’alçada del carrer del Franc Comtat, havia tingut lloc un
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accident de trànsit. També ha comunicat que la conductora implicada semblava
afectada per l’alcohol. Una vegada al lloc, els agents han comprovat que el vehicle
havia xocat amb un senyal de trànsit. La conductora ha estat sotmesa a les proves
d’alcoholèmia, les quals no ha fet correctament de forma reiterada. Davant d’aquesta
circumstància, s’ha procedit a la detenció de la conductora i a la instrucció de
diligències. A causa de l’accident, també ha resultat afectat un vehicle estacionat.

Tres ferits lleus en accidents de trànsit divendres passat
A les 11.35 h, el 112 va alertar d’un accident de trànsit a la carretera de Montcada, a
l’alçada del carrer del Segura. Al lloc va acudir una dotació de la Policia Municipal i
una ambulància, que va assistir al conductor de lesions lleus. Sembla que l’accident
va tenir lloc quan el vehicle circulava per la carretera de Montcada i va accedir al
lateral per incorporar-se a l'avinguda del Vallès, moment en el que es va trobar
l’asfalt mullat per la pluja i va perdre el control del vehicle fins a sortir-se de la via.
A les 18.10 h, el 112 va informar d’un accident de trànsit per encalç a l’avinguda de
l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer de Pere Fizes. Una vegada al lloc, els agents van
comprovar que una conductora havia resultat ferida, i va ser traslladada per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 11.35 h, un vehicle que circulava per carretera de Montcada i intentava accedir
al lateral per entrar a l'avinguda del Vallès, va perdre el control a causa de l'asfalt
mullat. Pel que sembla, el conductor va intentar evitar xocar amb els vehicles
estacionats i va girar bruscament a l’esquerra, pujant-se a sobre de la vorera i,
posteriorment, col·lidint contra un fanal, per tornar a pujar a sobre la vorera i quedarse aturat a la zona enjardinada. El conductor va resultar ferit.

Dos accidents amb resultat de dos ferits lleus dissabte
A les 9.30 h de dissabte, un vianant va ser atropellat a l’avinguda de Béjar, amb el
carrer Provença. Va patir lesions lleus i va ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que el vianant creuava la calçada sense respectar la fase
vermella del semàfor.
A les 14.45 h, va tenir lloc un accident de trànsit a la cruïlla dels carrers de Roig
Ventura i del Consell de Cent, amb dos turismes implicats. Sembla que un dels
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vehicles no va respectar la senyalització de cediu el pas que l’afectava. Un dels
conductors va ser traslladat a l’Hospital de Terrassa.

Un conductor implicat en un accident dona positiu en alcoholèmia
A les 14.50 h d’ahir diumenge, va tenir lloc un accident de trànsit a l’avinguda de
Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer de Concepción Arenal, quan un vehicle va topar
amb la mitjana de la via i les restes despreses a causa de l’impacte van produir
danys en un altre vehicle que estava estacionat. Els agents van comprovar que el
conductor presentava símptomes d’estar influenciat per l’alcohol, per la qual cosa se
li va realitzar les proves d’alcoholèmia, amb resultats positius de 0,47 i 0,45 mg/l. Es
va procedir a denunciar administrativament a aquesta persona.
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