Nota de premsa
Terrassa, 14 de març de 2018

Denunciat un conductor per circular amb el permís
retirat i amb una taxa d’alcoholèmia positiva
També va facilitar dades falses als agents
Cap a les 3.40 d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha observat
un vehicle que realitzava una infracció de trànsit a l’avinguda de l’Abat Marcet, a
l’alçada del carrer d’Eduardo Marquina. Els agents han aturat el vehicle i han
demanat la documentació al conductor, que presentava signes d’haver consumit
alcohol. Els agents han traslladat el conductor a Prefectura per realitzar-li les proves
d’alcoholèmia, amb resultats positius.
El conductor no portava cap tipus de documentació que acredités la seva identitat i
els agents han comprovat que els estava facilitant dades no fiables. Per aquest
motiu, una patrulla s’ha desplaçat fins al seu domicili i ha comprovat que el
conductor s’intentava fer passar pel seu germà. Els agents han pogut comprovar que
el conductor tenia una retirada judicial del permís. Finalment, se li han obert
diligències per conduir sense el permís i ha estat denunciat administrativament per
donar dades falses i per l’alcoholèmia positiva.

Un conductor dóna positiu en estupefaents i els agents li troben diverses
substàncies a sobre
A l’1 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha observat com un
vehicle que circulava pel carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, a l’alçada del carrer
de Sant Tomàs, s’ha aturat i tancat els llums en adonar-se de la presència policial.
Els agents han aturat el vehicle i l’han escorcollat, trobant en possessió del
conductor 1,8 g de cocaïna i 18,3 g de haixix, motiu pel qual han realitzat actes de
denúncia. Desprès de donar negatiu a la prova d’alcoholèmia, els agents han
traslladat el conductor a Prefectura, on ha donat positiu a la prova del drogotest, per
la qual cosa ha estat denunciat administrativament. Finalment, els agents han
comprovat que el conductor té retirat el permís de conduir i també se li han obert
diligències penals per un delicte contra la seguretat viària.
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Un motorista cau i es nega a realitzar les proves d’alcoholèmia de contrast
A les 17.40 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que un motorista havia
caigut al carrer de Manresa, a l’alçada del carrer del Consell de Cent. Una patrulla va
observar que el motorista mostrava signes d’estar afectat per l’alcohol. Sotmès a la
prova estimativa, va donar un resultat de 0,97 mg/l. El motorista es va negar a rebre
assistència dels sanitaris de l’ambulància. Els agents el van informar que havia de
fer les proves d’alcoholèmia evidencials, però es va negar, per la qual cosa, desprès
d’informar-lo de les conseqüències, van procedir a la seva detenció per conduir un
vehicle amb alcoholèmia positiva i negar-se a sotmetre’s a les proves establertes.
Els agents van traslladar el conductor a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i se li
van obrir diligències per un delicte contra la seguretat del viària.

Accident d’un motorista amb ferides lleus
A les 20.15 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que un motorista havia
caigut al carrer de Vista Alegre, a l’alçada del carrer de la Gavina. Una patrulla va
acudir all lloc, on una ambulància va atendre el conductor i el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van fer l’informe tècnic d’accidents.

Atropellament d’una dona
A les 14.45 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que un vehicle havia
atropellat una dona a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Menéndez y
Pelayo. També es va activar una ambulància. Una patrulla va acudir al lloc, on
l’ambulància va atendre la persona atropellada i la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa, amb lesions lleus. Finalment, els agents van recollir les
dades i testimonis de l’accident i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Accident entre un ciclomotor i un turisme amb un ferit lleu
Sobre les 11.15 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que un turisme havia
col·lidit amb un ciclomotor al carrer d’Amadeu de Savoia, a l’alçada del carrer de
Miquel Àngel. Una patrulla va acudir al lloc i una ambulància va atendre al motorista i
el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van realitzar
l’informe tècnic d’accidents amb les dades recollides al lloc.
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