Nota de premsa
Terrassa, 19 d’agost de 2019

Conductor denunciat per alcoholèmia positiva
Va fer cas omís als senyals dels agents que regulaven el trànsit desprès d’un
accident
A les 20.15 h d’ahir, diumenge 18 d’agost, quan diverses unitats policials es trobaven al
carrer del Tren de Baix, on s’havia produït un accident de trànsit moments abans i a on
s’havien desplaçat per fer tasques de regulació del trànsit abans que aquest es pogués
restablir completament, van observar com en fer senyals al conductor del turisme per tal que
s’aturés, aquest feia cas omís a les mateixes.
Els agents van procedir a aturar el vehicle, comprovant com el seu conductor presentava
símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. Fetes les proves
d’alcoholèmia, aquestes van donar un resultat positiu de 0,29 mg/l d’aire espirat, per la qual
cosa es va denunciar l’esmentat conductor tant per l’alcoholèmia com per les infraccions
comeses.

Accident amb conductora ferida lleu
A les 23.15 h de la nit del divendres el servei 112 va comunicar que a la rotonda de la
Tecnologia s’havia produït un accident de trànsit i semblava ser que hi havia una persona
que havia resultat ferida lleu.
Per part de la conductora implicada es va informar a les dotacions policials que l’altre vehicle
implicat havia marxat del lloc sense aturar-se i que el conductor en el moment de l’accident
era un jove, facilitant la matricula del mateix.
L’accident es va produir quan el conductor del vehicle que havia fugit no va respectar la
senyalització de cediu el pas.
La conductora va refusar assistència mèdica, si bé va indicar que posteriorment aniria pels
seus propis medis a un centre mèdic.
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Incendi en un desballestador d’automòbils
A les 6.38 h del mati del dissabte es va rebre comunicació del 112 en la que s’indicava que
s’estava produint un incendi en un desballestador situat en un terreny forestal del Torrent de
Can Guitard al costat de la zona de pícnic de les Martines.
El servei 112 també va informar que comunicava el fet al SEM i a Bombers, els quals també
es van personar al lloc.
Una vegada en el lloc els agents van comprovar que l’incendi s’havia produït en una barraca
que estava situada a l’esmentat terreny i que s’havia cremat completament. Quatre joves
que s’hi trobaven al lloc dels fets havien procedit a apagar l’incendi pels seus propis mitjans.

Accident de trànsit amb tres ferits lleus
A les 18.44 h del dissabte, el servei 112 va comunicar un accident de trànsit que s’havia
produït en la cruïlla de la carretera de Martorell amb el carrer de Mossèn Josep Montcau,
indicant que es desconeixia si hi havia persones ferides.
Una vegada les unitats policials van arribar al lloc juntament amb el SEM i Bombers, van
comprovar que s’havien vist implicats dos vehicles i que l’accident s’havia produït quan el
conductor d’un dels vehicles s’havia avançat a la fase verda del seu semàfor accedint a la
cruïlla i col·lidint amb l’altre vehicle.
La conductora d’un dels vehicles i dos ocupants, un de cadascun dels vehicles implicats, van
ser traslladats a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per tal de ser assistits de les lesions,
si bé aquestes semblaven ser lleus.

Dos conductors denunciats per alcoholèmia positiva
A les 4.31 h de la matinada del diumenge, la dotació d’un vehicle policial que circulava per la
plaça de la Dona va observar com un vehicle circulava de forma erràtica i anòmala.
Una vegada es va aturar el vehicle es va sol·licitar al seu conductor la documentació adient,
observant de forma clara com aquesta persona presentava símptomes evidents de trobar-se
sota la influència de begudes alcohòliques.
Es van fer les reglamentàries proves al conductor, donant aquestes un resultat positiu de
0,50 mg/l i 0,46 mg/l d’aire espirat.
Es va a procedir a la immobilització del vehicle i a formular les oportunes denúncies tant per
l’alcoholèmia positiva com per les infraccions observades.
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Conductor denunciat per alcoholèmia positiva
A les 4.50 h de la matinada del diumenge, la dotació d’un vehicle policial que feia servei de
vigilància va escoltar una discussió i va observar un vehicle marxar del lloc a gran velocitat.
Desprès de seguir el vehicle, aquest va ser aturat al carrer de Marinel·lo Bosch, podent
comprovar els agents que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota la
influència de begudes alcohòliques.
Una vegada realitzades les proves d’alcoholèmia aquestes van donar un resultat positiu de
0,45 mg/l i 0,42 mg/l d’aire espirat.
Es van omplir les denúncies corresponents per l’alcoholèmia i per les infraccions apreciades.

Vehicle incendiat desprès d’un accident de trànsit
A les 14.27 h del diumenge, es van rebre avisos del 112 i d’un particular en què es
comunicava que s’havia produït un accident de trànsit a l’avinguda de l’Abat Marcet amb la
de Josep Tarradellas i que un vehicle s’havia incendiat.
Al lloc es van personar les dotacions de dos vehicles de Bombers i una del SEM. Aquesta
darrera va assistir els conductors dels dos vehicles implicats de les seves lesions, si bé
aquestes eren lleus i no va ser precís el trasllat d’aquestes persones a cap centre mèdic.
Es va activar la presència d’Egarvia i Eco-Equip en el lloc, a fi de la retirada dels vehicles i
de restablir el trànsit amb la màxima celeritat.
L’accident es va produir en no respectar la fase vermella del seu semàfor un dels conductors
implicats.
El vehicle implicat que es va incendiar va resultar completament calcinat.

Accident de trànsit amb dos vehicles implicats
A les 19.40 h d’ahir diumenge, el servei 112 va comunicar un accident de trànsit al carrer del
Tren de Baix amb el del Gasòmetre.
A l’accident s’havien vist implicats dos vehicles, produint-se en no respectar la fase vermella
del seu semàfor un dels conductors.
També es va personar una ambulància del SEM.
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A resultes de l’accident, va resultar danyada una columna semafòrica que va ser impactada
per un dels vehicles implicats.
La conductora d’un dels vehicles, que es trobava embarassada, va ser assistida per les
unitats sanitàries, si bé no semblava patir cap lesió rellevant.
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