Nota de premsa
Terrassa, 5 de juliol de 2019

Un conductor xoca contra un vehicle estacionat i
dona positiu en la prova d’alcoholèmia
També li consta una suspensió del permís de conduir
A les 0.18 h d’aquesta matinada, una trucada del 112 ha informat d’una col·lisió
entre dos turismes al carrer d’Europa, a l’alçada del carrer d’Alemanya. Una unitat de
la Policia Municipal ha comunicat, una vegada al lloc, que un turisme havia topat
amb un altre turisme que es trobava estacionat. El conductor responsable de
l’accident presentava símptomes d’anar sota la influencia de l’alcohol i se li ha
realitzat al lloc una prova estimativa, en la qual ha donat una taxa positiva d’1,13
mg/l. Per aquest motiu ha estat traslladat a dependències policials, on se li han
realitzat les proves d’alcoholèmia de precisió, donant uns resultats d’1,02 mg/l i 0,91
mg/l. S’ha procedit a realitzar diligències per aquest fet, així com una denúncia
administrativa per tenir una suspensió temporal del permís de conduir.

Col·lisió entre un turisme i una motocicleta
A les 20.12 h d’ahir dijous, el 112 va informar d’una col·lisió entre un turisme i una
motocicleta al carrer de Vallhonrat, a l’alçada de la Rambla d’Ègara, pel qual també
es va donar avís al 061. Els agents que van acudir al lloc dels fets van comunicar
que es tractava d’una col·lisió per encalç. El conductor de la motocicleta va resultar
ferit i va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Ferit en caure amb un patinet
A les 16.33 h d’ahir, el 112 va informar que una persona que anava en patinet havia
caigut al terra al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de l’Arquitecte
Puig i Cadafalch, i podia estar ferit, per la qual cosa es va donar avís al 061. La
patrulla de la Policia Municipal que va acudir al lloc va comunicar que la persona
accidentada presentava ferides i una ambulància el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van traslladar el patinet a les dependències
de Policia Municipal fins que el propietari el pugui recollir.
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Acompanyament al responsable de Patrimoni
Al voltant de les 9 h d’ahir dijous, una unitat de la Policia Municipal va fer
l’acompanyament d’un responsable del Patrimoni Municipal a la Masia Can
Falguera, ja que aquesta presenta perill d’ensorrament i hi havia informació que a
dintre hi podria pernoctar una persona. Els agents van fer la comprovació i van
comunicar que a l’interior de l’edifici no s’hi va trobar ningú. Es prendran les mesures
adients per tancar la porta i assegurar la zona.

Suport a Bombers per una finestra en perill de caure a la via pública
Ahir dijous, a les 17.10 h, Bombers va sol·licitar la presència policial a l’avinguda de
Jacquard, a l’alçada del carrer de Prat de la Riba, perquè havien de verificar el perill
de caiguda que presentava una finestra. Una unitat policial va actuar per desviar el
trànsit durant 10 minuts cap al carrer de Prat de la Riba fins que la dotació de
Bombers va dur a terme l'actuació per tal de solucionar el problema.

Positiu d’un conductor en un control d’alcoholèmia
Aquesta matinada, a l’1.35 h, una unitat de la Policia Municipal ha aturat un
conductor que estava fent una conducció anòmala pel carrer del Tibidabo, a l’alçada
del carrer de l’Aneto. El conductor ha estat sotmès a una prova estimativa
d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,53 mg/l, i per aquest motiu ha estat
traslladat a les dependències de la Policia Municipal per realitzar les proves de
precisió, també amb un resultat positiu de 0,61 mg/l. A més, s’ha comprovat que al
conductor li consta en vigència una retirada del permís de conduir per pèrdua de
punts. Per aquests motius, s’ha procedit a immobilitzar el vehicle i a realitzar
diligències.
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