Nota de premsa
Terrassa, 16 d’agost de 2019

S'obren diligències al conductor d'un vehicle que va bolcar
després de col·lidir amb 4 cotxes estacionats
Va donar positiu en alcoholèmia i no tenia permís de conduir
A les 23:15 hores de la nit del dimecres el servei 112 va comunicar que al carrer
d'Autonomia s’havia produït un accident de trànsit i que un vehicle es trobava bolcat. Una
vegada en el lloc, els agents van observar el vehicle bolcat i al costat del mateix diverses
persones que van identificar un home que estava present com el conductor del vehicle
sinistrat. A l’accident, a més del vehicle bolcat, s’havien vist afectats amb diversos
desperfectes altres quatre cotxes que es trobaven correctament estacionats.
El conductor implicat presentava diverses lesions de poca importància de les quals va ser
atès pel personal sanitari no desitjant el trasllat a cap centre sanitari. D'altra banda, una altra
de les persones presents també va haver de ser atesa pels serveis sanitaris, ja que va sofrir
petites lesions en una mà en ajudar el conductor del vehicle bolcat a sortir d'aquest.
Els agents van comprovar que el conductor del vehicle bolcat presentava símptomes
evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques, per la qual cosa se li van
realitzar les reglamentàries proves d'alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,71 i 0,65 mg./l
d’aire espirat. D'altra banda, es va comprovar que a aquesta persona no li constava
autorització per a conduir en la base de dades corresponent a la DGT. La Policia Municipal
va instruir diligències judicials al conductor del vehicle sinistrat per un presumpte delicte
contra la seguretat viària. Tot seguit, els Bombers que s’havien personat van procedir a
col·locar el vehicle en la seva posició normal per tal de normalitzar el trànsit al carrer.

Sanejament d’una façana per part de Bombers
A les 08:18 hores del matí de dimecres es va rebre una trucada telefònica en què un ciutadà
comunicava que en un edifici del carrer de Salvador Busquets hi havia una cornisa que
podia ser perillosa. Una vegada en el lloc, les unitats policials comissionades van poder
observar que, en efecte, de la façana d’un immoble ja havien caigut diverses restes a terra,
concretament uns 30 cm. de cornisa. Es va sol·licitar la presència de Bombers per tal que el
risc fos valorat per la seva part, ja que hi havia una altra part de la cornisa que presentava
desperfectes. En arribar, els Bombers van procedir al sanejament de les parts danyades de
la façana i els serveis de neteja municipals van retirar les restes que havien caigut a terra.
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Accident de trànsit amb dos turismes implicats
A les 12:18 hores del dimecres des del Parc de Bombers es va comunicar telefònicament
que a la cruïlla de la carretera de Castellar amb el carrer de Doctor Pearson s’havia produït
un accident de trànsit. S’havien produït ferits, així que ells mateixos van activar el SEM. Una
vegada en el lloc, els agents van comprovar que l'accident s'havia produït entre dos turismes
en no respectar un d'ells la fase vermella del semàfor que l'afectava. Van resultar ferits dos
ocupants d'un dels vehicles i van ser traslladats a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Conductor de motocicleta ferit en accident de trànsit
A les 12:27 hores del dimecres, el servei 112 va comunicar que a la carretera de Montcada,
cantonada amb el carrer de Sant Cosme, s’havia produït un accident de trànsit amb un
turisme i una motocicleta implicades. Una vegada en el lloc, la dotació policial va comprovar
com el conductor de la motocicleta estava sent assistit per una ambulància i després el va
traslladar a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Incendi en zona forestal propera a la Mancomunitat
A les 18:30 hores del dimecres, el servei 112 va comunicar que en la zona forestal propera a
l’Institut Politècnic del Campus Terrassa s’estava produint un incendi forestal. A més de les
unitats policials es van personar en el lloc les dotacions de tres vehicles de Bombers que
van procedir a l’extinció de les flames. Van resultar cremats uns 400 m² de zona boscosa.

Incendi en un quadre de comptadors
A les 21:23 hores del dimecres, el servei 112 va comunicar que al carrer de Ponent s’estava
produint l’incendi d’un quadre de comptadors pertanyent a un habitatge. Una vegada en el
lloc les dotacions policials, també van arribar tres vehicles del Parc de Bombers que van
procedir a l’extinció de l’incendi del quadre de comptadors. Sembla ser que el succés es
podria haver originat per la sobrecàrrega de la instal·lació. A més del quadre de comptadors,
va resultar afectada una habitació de l'immoble.

Denunciat per tinença de marihuana i arma prohibida
A les 00:26 hores de la matinada del dijous, una dotació policial va aturar un vehicle que
circulava pel carrer de Watt d’una forma anòmala. En requerir al conductor la corresponent
documentació, es va comprovar que el mateix no presentava autorització administrativa per
conduir i es va observar que aquesta persona portava una substància verdosa,
presumptament marihuana, que va donar un pes de 0,5 grams, a més d’una navalla. El
conductor va ser denunciat per aquests fets i per les infraccions comeses.
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Diligències al conductor d’una motocicleta per alcoholèmia positiva
A les 00:39 hores de la matinada del dijous, una dotació policial va observar com a l’alçada
de la cruïlla dels carrers de Joaquim Costa i de Wagner el conductor d’una motocicleta
realitzava una infracció de trànsit. Després que la motocicleta s’aturés en les proximitats, els
agents van sol·licitar al conductor la pertinent documentació, comprovant que aquesta
persona presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes
alcohòliques. Se li van realitzar les reglamentàries proves amb un resultat positiu de 0,75 i
0,71 mg./l d’aire espirat. Els agents van procedir a la instrucció de diligències judicials per un
presumpte delicte contra la seguretat viària.

Conductora de ciclomotor ferida per caiguda del vehicle
A les 09:55 hores de dijous, un particular va comunicar que a la carretera de Montcada, a la
Rotonda de Vilardell, s’havia produït un accident de trànsit en què la conductora d'un
ciclomotor havia caigut sobre la calçada. L’informant indicava que la conductora del
ciclomotor havia sofert lesions en un peu, així que es va sol·licitar en el lloc la presència
d’una ambulància. Una vegada les unitats policials van acudir al lloc dels fets, van
comprovar que un fanal havia resultat danyat en ser colpejat pel ciclomotor. La caiguda es
va produir per la pèrdua del control del ciclomotor per part de la seva conductora. El
personal sanitari va atendre la conductora i la va traslladar a l’Hospital de Terrassa.

Instrucció de diligències per conduir un vehicle sense permís
A les 14:40 hores de dijous, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va observar com un
vehicle circulava de forma estranya i anòmala pel carrer de Sant Damià. Es va procedir a
aturar el vehicle sol·licitant al seu conductor la documentació corresponent. Després de les
comprovacions adients, es va esbrinar que al conductor no li constava trobar-se en
possessió de cap permís que l’habilités per a la conducció i es va procedir a la instrucció de
diligències per un presumpte delicte contra la seguretat viària.
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