Nota de premsa
Terrassa, 14 d’agost de 2019

Detenció d’un conductor per un presumpte delicte contra
la seguretat vial
El conductor va donar positiu en les proves d’alcoholèmia i no tenia vigent el
permís de conduir
A la 1.23 h d’aquesta matinada, una dotació policial ha aturat un vehicle al carrer
d’Aneto, desprès d’observar com el seu conductor circulava d’una manera negligent.
Una vegada aturat s’ha comprovat que la persona conductora presentava
símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques, raó per
la que se li han realitzat les proves reglamentàries, amb un resultat positiu de 0,73 i
0,69 mg./l d’aire espirat. També s’ha pogut comprovar que aquesta persona no tenia
vigent el seu permís de conduir per pèrdua de punts, sense que hagués fet el curs
d’habilitació.
Per aquests motius s’ha procedit a la seva detenció i a la instrucció de les
corresponents diligències per tal de donar coneixement dels fets a l’Autoritat Judicial.

Accident de trànsit amb un turisme i una motocicleta implicats
A les 11.08 h d’ahir, el servei 112 va informar d’un accident de trànsit que s’havia
produït a la cruïlla dels carrers de Marconi i del Doctor Salvà. Els agents desplaçats
al lloc van comprovar que a l’accident estaven implicats un turisme i una motocicleta,
el conductor de la qual presentava lesions. Aquesta persona va ser atesa pel
personal d’una ambulància que també hi havia acudit, sent posteriorment traslladada
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Segons sembla, l’accident s’havia produït al no respectar la senyalització de cediu el
pas que afectava al turisme, impactant aquest amb la motocicleta.
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Detenció d’una persona amb requeriments judicials pendents
Ahir a les 15.38 h, una dotació policial va observar com un home sortia corrents en
veure la presència policial al carrer del Canal del Llor. Aquesta dotació, juntament
amb d’altres unitats que hi van participar, van interceptar a la persona que fugia.
Inicialment aquesta no va acreditar la seva identitat, facilitant verbalment dades que
en ser comprovades, eren falses.
En l’escorcoll de l’individu que se li va realitzar, es van trobar tres bosses amb una
substància, suposadament marihuana, amb un pes total de 2,4 grams. Una vegada
es va poder identificar a la persona, també es va comprovar que li constaven
diverses ordres de cerca, detenció i ingrés en presó. Per aquest motiu es va procedir
a la seva detenció i a la instrucció de diligències.

Incendi en un camió a la carretera de Castellar
A la tarda d’ahir, cap a les 17 h, el servei 112 va comunicar que a la carretera de
Castellar a l’alçada del quilòmetre 19,5, hi havia un camió cremant. S’hi va
comissionar una dotació policial la qual va tallar totalment el trànsit de la carretera.
Una dotació de Bombers que hi va acudir va procedir a l’extinció de l’incendi, del que
es desconeixen les causes. El fet també es va comunicar a la Policia Local de
Matadepera i al Cos dels Mossos d’Esquadra. Unitats de trànsit d’aquest cos s’hi van
presentar per fer-se càrrec del servei.

Conductor amb ferides lleus a conseqüència d’un accident de trànsit
El servei 112, ahir a les 19.12 h, va comunicar que a la carretera de Montcada, a
l’alçada amb el carrer de Menéndez i Pelayo, s’havia produït un accident de trànsit.
Una vegada al lloc, les unitats policials que hi van acudir, van determinar que
l’accident s’havia produït quan un turisme es trobava parat per la fase vermella d’un
semàfor de la carretera, va ser col·lisionat per un altre que accedia a aquesta via des
del carrer de Menéndez i Pelayo. Sembla ser que després de l’accident, el vehicle
causant va marxar del lloc, però es van poder facilitar les dades del vehicle per a la
seva localització.
Per altra banda, el conductor del vehicle impactat va ser traslladat a l’Hospital de
Terrassa per ser assistit de lesions.
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