Nota de premsa
Terrassa, 24 d’abril de 2018

Sancionada una conductora per donar positiu a les
proves d’alcoholèmia
El seu vehicle ha estat immobilitzat
Cap a les 4 h d’aquesta matinada, una unitat de la Policia Municipal ha aturat una
conductora al carrer de l’Historiador Cardús, a l’alçada de l’avinguda de Jaume I.
Com que desprenia una forta pudor d’alcohol, els agents l’han sotmès a les proves
d’impregnació alcohòlica, en les que ha donat taxes de 0,55 mg/l i 0,52 mg/l. Els
agents l’han sancionat i també han immobilitzat el seu vehicle.

Un control policial localitza una persona amb una reclamació judicial i dues
citacions judicials pendents
Aquesta matinada, a l’1 h, en un control de pas de vehicles de la Policia Municipal
ubicat al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer d’Ausiàs March, s’ha
aturat un vehicle i s’ha sotmès el seu conductor a les proves d’alcoholèmia, en les
que ha donat taxes de 0,45 mg/l i 0,43 mg/l. Els agents l’han sancionat
administrativament per aquest motiu, alhora que també l’han denunciat per dur 2,5 g
de marihuana. El vehicle ha quedat immobilitzat al Dipòsit Municipal.
Poc després, al mateix control, cap a l’1.30 h, un altre conductor ha estat sancionat
administrativament per portar una arma blanca perillosa (un cúter) i per dur a sobre
0,5 g de cocaïna. A més, a l’ocupant del vehicle se li han obert diligències penals per
tenir un esbrinament de domicili pendent emès per un jutjat. També se li han lliurat
dues citacions penals que tenia pendents. Els agents han immobilitzat el vehicle per
no disposar de l’assegurança obligatòria.

Un motorista i un ciclista pateixen lesions en un accident de trànsit
Cap a les 20.45 h d’ahir dilluns, al carrer de Galileu, a l’alçada del carrer del Compte
Borrell, van col·lidir una bicicleta i una motocicleta que circulaven pel sentit sud de la
via, l’un darrere l’altre. Sembla que quan un dels vehicles va intentar avançar l’altre
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es van fregar lateralment i tant el motorista com el ciclista van caure a terra. Una
patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va demanar la presència de dues
ambulàncies, que van traslladar els dos ferits a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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