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Denunciat un conductor per donar positiu en
cocaïna i marihuana
Conduïa una furgoneta i feia maniobres estranyes
A la 1.32 h d’aquesta matina, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat una
furgoneta que estava fent maniobres estranyes al carrer del doctor Aymerich i
Gilabertó, a l’alçada del carrer de Sant Cosme. En comprovar la seva documentació,
els agents han vist que al conductor no li consta cap permís de conduir en vigor.
Sotmès a la prova de consum de drogues, el conductor ha donat positiu en cocaïna i
THC, motiu pel qual ha estat denunciat. Tanmateix, en l’escorcoll els agents han
localitzat a l’interior del vehicle una bossa amb una substància, presumptament
marihuana, d’un pes d’1,1 g. El conductor ha estat denunciat per conduir amb un
permís no vàlid i per donar positiu en drogues, així com també per no haver passat
el vehicle l’ITV. Les substàncies trobades a l’interior del vehicle han estat
decomissades per a la confecció d’un expedient sancionador.

Un vehicle bolca en un accident de trànsit
A les 6.52 h d’ahir dilluns, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia
Municipal d’un accident de trànsit en el qual un vehicle havia quedat bolcat al mig del
carrer de l’Autonomia, a l’alçada del carrer de Bartomeu Amat. Al lloc van acudir
dues patrulles de la Policia Municipal, dues dotacions de Bombers i el SEM. Sembla
que l’accident va tenir lloc quan un vehicle que circulava pel carrer de l’Autonomia,
en l’arribar a la cruïlla amb el carrer de Bartomeu Amat no va respectar el senyal de
cediu el pas i va ser colpejat per un vehicle que circulava per l’altra via. A
conseqüència de l’impacte, el primer vehicle va bolcar i es va desplaçar fins a
impactar contra un vehicle que estava estacionat. En quedar en aquesta posició, va
començar a vessar oli del motor a la calçada i es va produir molt de fum en cremarse aquest líquid. El Bombers van actuar per posar el vehicle dret i per netejar la via
de l’oli abocat. El personal sanitari va assistir als conductors dels dos vehicles, que
no van haver de ser traslladats a cap centre mèdic.
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Caiguda d’un motorista a la carretera de Castellar
A les 10.42 h de dilluns, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia
Municipal de la caiguda d’un motorista a la carretera de Castellar. Sembla que la
motocicleta circulava per la carretera de Castellar, en sentit al centre de la ciutat, i va
frenar bruscament per evitar impactar contra el vehicle que circulava davant seu, que
havia frenat per cedir el pas a un vianant que creuava per un pas de vianants que hi
ha abans d’arribar a la plaça de la Dona. El motorista va ser traslladat per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Un ciutadà denuncia un abocament no autoritzat
Dilluns, a les 15.23 h, un ciutadà va comunicar a la Policia Municipal que havia vist
als ocupants d’una furgoneta abocar runa a uns contenidors de recollida de residus
ubicats al carrer de Sentmenat, a l’alçada del carrer de Palautordera. Aquesta
persona va facilitar la descripció del vehicle, que va poder ser localitzat per una
patrulla al carrer de Provença, a l’alçada de l’avinguda de Béjar. Degut als indicis i a
les proves donades pel ciutadà testimoni dels fets, els ocupants de la furgoneta van
ser denunciats per una infracció a les ordenances municipals.

Un conductor aturat per una infracció de trànsit circulava sense l’assegurança
obligatòria del vehicle
A la 1.19 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
vehicle a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del carrer de Jacint Elías, perquè no ha
respectat la llum vermella d’un semàfor. En consultar les seves dades, els agents
han esbrinat que el vehicle no té contractada l’assegurança obligatòria, fet pel qual
ha estat immobilitzat amb un parany i el conductor ha estat denunciat per la infracció
comesa i per no tenir l’assegurança del vehicle.
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