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Terrassa, 8 de maig de 2018

Un camió bolca a la calçada i el conductor resulta
ferit lleu
L’accident va tenir lloc al carrer de Llobregat
Cap a les 8.50 h d’ahir dilluns, el 112 va comunicar a la Policia Municipal que un
camió havia bolcat al carrer de Llobregat, a l’alçada del carrer de l’Esla, i que s’havia
activat a Bombers i al SEM. Dues patrulles van tallar provisionalment un carril a la
circulació per atendre al conductor del camió, que es trobava ferit lleu, i van regular
el trànsit fins a l’arribada de Bombers i de la grua que va retirar el camió de la via.
L’ambulància va traslladar el conductor a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els
agents van recollir les dades de l’accident i van realitzar l’informe tècnic.

Denunciat per conduir sense el carnet en vigor i per tinença de marihuana
A les 21 h d’ahir, en un control de seguretat ciutadana, una patrulla de la Policia
Municipal va aturar un vehicle al passeig vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de
Sant Cosme. En demanar la documentació al conductor van comprovar que aquest
havia perdut els punts del carnet de conduir i no el tenia en vigor. Els agents van
realitzar diligències per un delicte contra la seguretat vial. En l’escorcoll van trobar
una petita quantitat de marihuana i van aixecar acta de denúncia per tinença de
substàncies. Un altre conductor habilitat es va fer càrrec del vehicle.

Un conductor dóna positiu a la prova d’alcoholèmia
A l’1.45 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va aturar un
vehicle que feia una conducció erràtica a la carretera de Montcada, a l’alçada de
l’avinguda del Vallès. En demanar la documentació al conductor, els agents van
observar símptomes d’haver consumit alcohol. La prova d’alcoholèmia estimativa va
donar un resultat de 0,45 mg/l. Acompanyat a prefectura, se li van fer les proves de
precisió, amb taxes de 0,42 mg/l i 0,41 mg/l. El conductor va ser denunciat
administrativament per conduir el vehicle havent consumit begudes alcohòliques i
per tenir l’assegurança obligatòria caducada.
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