Nota de premsa
Terrassa, 27 de juny de 2019

Un conductor ebri agafa sense permís un camió de
l’empresa i provoca un accident de trànsit
El conductor va donar una taxa positiva penal a les proves d’alcoholèmia
Ahir dimecres, a les 17.51 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar com un conductor perdia el control del seu vehicle i xocava amb un fanal al
carrer de l’Agricultura, a l’alçada del carrer de Menéndez y Pelayo. Els agents van
observar en el conductor simptomatologia d’haver consumit alcohol i li van realitzar
la prova estimativa d’alcoholèmia, en la qual va donar una taxa positiva de 0,81 mg/l.
Els agents van demanar el suport d’una altra patrulla, que va traslladar al conductor
per realitzar les proves d’alcoholèmia de contrast, amb una taxa positiva de 0,83
mg/l. El conductor, que tenia un permís de conduir que no estava en regla, va ser
denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària.
Els agents van contactar amb l’empresa propietària del camió i van comprovar que el
conductor havia agafat les claus al conductor habitual sense permís i havia marxat
amb el camió sense tenir-ne autorització per conduir-lo. Per aquest motiu, es va
denunciar a l’infractor per un furt d’ús de vehicle. Finalment, van realitzar l’informe
tècnic d’accidents i van immobilitzar el vehicle amb un parany fins que l’empresa
propietària es va fer càrrec del mateix.

Quatre accidents de trànsit amb atropellaments i una caiguda d’un ciclista
Ahir dimecres, a les 14.40 h, el 112 va informar que una persona que anava en
monopatí havia estat atropellada a l’avinguda de Francesc Macià, a l’alçada del
carrer de Pompeu Fabra. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc.
Sembla que la persona creuava la calçada per un pas de vianants pujada al
monopatí quan va rebre un cop d’un turisme, que no es va adonar de la seva
presència. Una ambulància va atendre a la persona ferida lleu i la va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.
També dimecres, a les 19.31 h, el 112 va alertar de l’atropellament d’un menor a
l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer de Francesc Salvans, i que s’havia
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activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre al menor,
lesionat de caràcter lleu, fins a l’arribada d’una ambulància, que el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar testimonis dels fets i van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.
Més tard, a les 20.33 h, el 112 va informar d’un atropellament a la cruïlla del carrer
del Bages amb el carrer de Colom. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre al
vianant atropellat, que va patir lesions lleus. Sembla que el turisme no va veure al
vianant quan aquest creuava el carrer. Una ambulància el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar l’informe d’accidents.
I a les 23.12 h, la trucada d’un particular va alertar de la caiguda d’un ciclista al
carrer de l’Estatut, a l’alçada de l’avinguda de Béjar. Una patrulla de la Policia
Municipal va atendre al ciclista, que es queixava del cop a causa de la caiguda, que
s’havia produït de forma fortuïta, sense la intervenció de cap altre vehicle. Una
ambulància va traslladar al ciclista, lesionat lleu, a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van confeccionar un informe tècnic d’accidents.

Retirada de la branca d’un arbre caiguda a la via pública
A les 16.05 h d’ahir dimecres, la trucada d’un particular va informar que la branca
d’un arbre havia caigut a la via pública, a la plaça de l’Olivera, i hi podria haver perill
de caiguda de més branques. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i
va regular el trànsit de la zona. Efectius de Bombers van trencar la branca caiguda a
la via pública i van sanejar les altres branques de l’arbre. Finalment, els agents van
donar avís al servei de Manteniment Urbà per retirar les restes de l’arbre de la
calçada, que ja no impedien la circulació normal de vehicles i vianants.

Incendi a un establiment del carrer de Colom
Ahir dimecres, a les 23.20 h, el 112 va comunicar que hi havia un incendi a un local
del carrer de Colom, a l’alçada del carrer de l’Agricultura, i que s’havia activat a
Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal va observar que l’incendi s’havia
produït a un establiment d’alimentació i que els seus propietaris havien pogut extingir
el foc ràpidament. Els propietaris van manifestar als agents que la causa de l’incendi
havia estat un curtcircuit a la instal·lació elèctrica. Els efectius de Bombers van
ventilar l’establiment de fum i van realitzar una inspecció del local per comprovar que
no hi havia perill.
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