Nota de premsa
Terrassa, 5 de juny de 2019

Intervenció en tres accidents de trànsit
Van resultar ferits lleu dos motoristes i el conductor i un ocupant d’un turisme
Ahir dimarts, a les 13.42 h, una trucada del 112 va alertar d’una col·lisió al carrer de
Galileu, a l’alçada del carrer del Pare Llaurador, i que s’havia activat una
ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que
havia estat una col·lisió per encalç amb tres turismes implicats. Els agents van
atendre a la conductora d’un dels vehicles i al passatger del mateix, que es
queixaven de lesions lleus a causa del cop. Una ambulància els va atendre i els va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van fer l’informe tècnic
d’accidents.
El mateix dimarts, les 16.09 h, el 112 va informar a Prefectura d’un accident de
trànsit amb un motorista implicat a l’avinguda de Bèjar, amb la Ronda de Ponent, i
que s’havia activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre al
motorista, que es trobava lesionat lleu. Seguidament, una ambulància el va traslladar
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van informar que l’accident havia
tingut lloc quan un dels vehicles va apurar el canvi de fase de semàfor i va provocar
la col·lisió. Els agents van recollir les dades dels fets i testimonis i van realitzar
informe tècnic d’accidents.
Més tard, a les 22.58 h, un particular va trucar a Prefectura per informar d’un
accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta a la cruïlla del carrer
Autonomia amb el carrer de la Independència. Una patrulla de la Policia Municipal va
demanar una ambulància per atendre al motorista, que havia quedat lesionat lleu.
L’ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els testimonis
van manifestar que el conductor del turisme no hauria respectar el senyal de cediu el
pas que l’afectava i no va veure la motocicleta a la cruïlla. Els agents van recollir
declaracions del testimonis i van realitzar l’informe tècnic d’accients.

Crema un contenidor de paper i el contingut d’un altre
Ahir dimarts, a les 21.35 h, el 112 va alertar de l’incendi d’un contenidor al carrer del
Franc Comtat, a l’alçada del carrer d’Osca, i va informar que s’havia donat avís a

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que algú
havia cremat el contenidor de paper. Posteriorment, els agents van ser avisats que
al carrer de Núria, a tocar del carrer del Franc Comtat, també hi havia un contenidor
de paper bolcat. En aquest cas, el que cremava eren el papers bolcats al costat,
però no el contenidor. Els agents van prendre les mesures de seguretat al tots dos
carrers fins a l’arribada de les dotacions de Bombers, que van extingir els focs. Els
agents van comunicar que un dels contenidors havia quedat cremat parcialment,
però cap vehicle ni habitatge havia resultat afectat. Els agents van fer un acta
d’incendi dels fets.

Denunciat un conductor per circular sense l’assegurança obligatòria i el seu
acompanyant per tinença de substàncies estupefaents
A les 0.45 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha aturat a un vehicle amb dos ocupants a l’interior. Els agents li han
demanat la documentació al conductor i han comprovat que el vehicle no tenia
assegurança obligatòria en vigor, per la qual cosa l’han denunciat
administrativament. El vehicle ha estat immobilitzat i retirat per la grua municipal. Els
agents han escorcollat als dos ocupants del vehicle, i al passatger li han trobat 0,4 g
de cocaïna a sobre. Per aquest motiu, els agents han denunciat el passatger per
tinença de substàncies estupefaents i han decomissat la substància.
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