Nota de premsa
Terrassa, 18 d’abril de 2018

Un conductor dóna positiu a la prova del drogotest
Els agents el van aturar després de cometre una infracció de trànsit
A les 21 h d’ahir dimarts, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
veure com un conductor que circulava per l’avinguda del Vallès cometia una infracció
de trànsit. Els agents el van aturar a l’alçada del carrer de Manresa per demanar la
documentació i posar la denúncia corresponent. Mentre interactuaven, els agents
van observar que el conductor mostrava símptomes d’estar afectat per alguna
substància estupefaent i en l’escorcoll del conductor i del vehicle van trobar 0,4 g
d’heroïna. Els agents van acompanyar al conductor a prefectura de Policia Municipal
per realitzar les proves del drogotest, que van resultar positives en opiacis, cocaïna i
bendocaïna. Finalment els agents van immobilitzar el vehicle i van denunciar al
conductor administrativament per conduir el vehicle sota els efectes de substàncies
estupefaents.

Tall de l’avinguda del Vallès per l’avaria d’un camió
A les 12.25 h d’ahir, un particular va trucar a prefectura de Policia Municipal per
comunicar que hi havia un camió avariat al mig de l’avinguda del Vallès, a l’alçada
de la rotonda del Polígon Industrial “Els Bellots”, que molestava la normal circulació
dels vehicles. Una patrulla va acudir al lloc i va sol·licitar la presència d’una altra
unitat per tallar l’avinguda de baixada, a l’alçada de la N-150. Les patrulles van tallar
la via i van regular l’intens trànsit de la zona fins a l’arribada de l’assistència de
l’assegurança el camió. Finalment, a les 13.35 h, els agents van tornar a obrir la via i
la circulació va quedar restablerta.

Un accident de trànsit amb una dona ferida
A les 13.15 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident de trànsit a
la cruïlla del carrer de Sant Carles amb el carrer de Roma en el que havia resultat
ferida una dona. Es va comissionar amb urgència una patrulla policial, que va
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atendre a una de les conductores implicades, que es queixava d’un fort cop a causa
de la col·lisió. Seguidament, va arribar una ambulància del SEM, que va atendre la
conductora i la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
recollir les dades dels conductor i els vehicles i van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.
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