Nota de premsa
Terrassa, 15 de juliol de 2019

Un conductor es fa escàpol després de xocar contra
un vehicle aparcat
Els agents localitzen i denuncien al conductor responsable de l’accident
A les 0.25 h de diumenge, un veí va comunicar a la Policia Municipal que un vehicle
havia col·lidit amb un altre que es trobava estacionat i havia marxat del lloc sense
deixar les seves dades. Els fets van tenir lloc al carrer d’Alexandre Galí, a l’alçada
del carrer d’Amadeu Savoia, i el requeridor va facilitar als agents la matricula del
vehicle presumptament responsable, que s’havia fet escàpol. Una patrulla va
localitzar el vehicle estacionat danyat i va realitzar l’informe tècnic d’accidents amb
les dades que va aportar el testimoni. Els agents van adreçar-se al domicili del
conductor, que no es trobava allà i tampoc no contestava al telèfon. Els agents van
comprovar finalment que el presumpte conductor no tenia permís de conduir
homologat, per la qual cosa el van denunciar administrativament, així com també per
marxar d’un accident de trànsit sense facilitar les seves dades.

Accidents de trànsit al llarg del cap de setmana
Aquest cap de setmana, la Policia Municipal ha intervingut en diversos accidents de
trànsit, alguns d’ells amb alcoholèmies positives. A les 12.29 h de divendres, va
caure un vehicle que transportava una grua i va bolcar a la carretera de Montcada, a
l’alçada de la rotonda amb l’avinguda de Madrid. Els agents van activar la intervenció
de la grua municipal per poder tornar a pujar el vehicle novament a la grua. Els
agents van denunciar administrativament el fet.
A les 19.46 h de divendres, una patrulla de la Policia Municipal va ser requerida per
un accident entre dos vehicles al carrer de la Rutlla, a l’alçada del carrer de Baix, en
el qual un conductor va patir lesions lleus. Els agents van realitzar l’informe tècnic
d’accidents i el conductor va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 15.15 h de diumenge, una trucada va informar d’un accident a la carretera de
Montcada, a l’alçada del carrer del Germà Joaquim, en el qual un camió d’Eco-Equip
va col·lidir amb un altre vehicle. Els agents van observar que un passatger de l’altre
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vehicle va patir lesions lleus i una ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
A les 23.50 h de diumenge, un conductor va perdre el control del seu vehicle i va
col·lidir amb la vorera del carrer de la Duquessa de la Victòria, amb el carrer d’Àngel
Guimerà. Els agents que van acudir al lloc van veure simptomatologia d’haver
consumit alcohol en el conductor i li van realitzar les proves d’alcoholèmia, que van
donar taxes penals. Els agents van denunciar al conductor penalment per un delicte
contra la seguretat viària.

Dos conductors denunciats per alcoholèmies positives i un d’ells per no tenir
permís de conduir
Diumenge, a les 6.30 h, una patrulla de la Policia Municipal va observar un vehicle
que circulava per la carretera de Montcada amb un neumàtic punxat i el van aturar a
l’alçada de l’avinguda de les Glòries Catalanes. Els agents van notar que el
conductor podia estar sota els efectes de l’alcohol i li van realitzar les proves
d’alcoholèmia, que van donar taxes penals. Els agents van obrir diligències penals al
conductor per un delicte contra la seguretat viària.
Aquesta matinada, a les 0.45 h, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
ciclomotor que circulava pel carrer de Roca i Roca, a l’alçada de l’avinguda de
Jaume I, amb un passatger sense el casc. Els agents han comprovat que el
conductor no tenia permís de conduir i l’han denunciat penalment per un delicte
contra la seguretat viària. També li han realitzat les proves d’alcoholèmia, en les
quals ha donat positiu i, per tant, ha estat denunciat administrativament per conduir
havent consumit alcohol. El vehicle ha estat immobilitzat, ja que el seu conductor ha
facilitat explicacions dubtoses sobre la seva propietat.

Dos conductors denunciats per no tenir el permís de conduir en vigor i el
vehicle sense l’assegurança obligatòria
Dissabte, a les 2.51 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un conductor
que circulava per la Rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Grànius. Els agents van
comprovar que el conductor no tenia permís de conduir en vigor i que el vehicle
tampoc no tenia l’assegurança en vigor. Els agents van immobilitzar el vehicle i van
denunciar les infraccions.
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Ahir diumenge, a les 22.34 h, la Policia Municipal va aturar un conductor que havia
comès una infracció de trànsit al carrer de Sant Jordi, amb el carrer de Pau Marsal.
Els agents van comprovar que el conductor no tenia cap permís de conduir, motiu
pel qual va ser denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit.
Crema un vehicle a la via pública
Ahir diumenge, a les 19.30 h, una trucada va alertar que sortia fum d’una furgoneta
situada a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Saturn. Van acudir al lloc dels
fets una patrulla de la Policia Municipal i una dotació de Bombers, que van extingir
l’incendi, que s’havia iniciat al motor del vehicle. Els agents van comprovar que la
furgoneta no tenia ni assegurança obligatòria ni la ITV en vigor, infraccions que van
ser denunciades. Els agents van recollir els fets a un acta.
Foc a un descampat del carrer de Fiñana
Diumenge, a les 21.52 h, una trucada va informar que hi havia un incendi a un
descampat del carrer de Fiñana. Una patrulla de la Policia Municipal va intervenir per
tallar el carrer de Fiñana i el carrer de Nàpols, per facilitar la feina dels Bombers en
l’extinció del foc. Els agents van informar hi havia dos focus diferents de foc, i que
s’havien cremat uns 750 m2, per una part, i uns 500 m2, per l’altra. Els agents van
realitzar un acta per recollir totes les dades de l’incident.

Una persona denunciada per tinença i consum de substàncies estupefaents
Dissabte, a les 20.27 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
aturar un vehicle amb dos ocupants. Els agents van identificar a totes dues persones
i en un escorcoll rutinari li van trobar a una d’elles 1,5 g de haixix i una cigarreta tipus
porro. Els agents van denunciar a aquesta persona per tinença i consum de
substàncies estupefaents. També van comprovar que el conductor no disposava
d’un permís de conduir homologat i van denunciar el fet.
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