Nota de premsa
Terrassa, 12 de juny de 2018

Denunciat un conductor implicat en un accident de
trànsit per donar positiu a la prova d’alcoholèmia
Es va mostrar poc col·laboratiu amb els agents
A les 22.55 h d’ahir dilluns, la trucada d’un conductor va comunicar a la Policia
Municipal que havia estat implicat en un accident al carrer Jacint Elías, a l’alçada del
carrer de Sant Cosme, i que l’altre conductor tenia una actitud agressiva i l’estava
increpant. Una patrulla va acudir al lloc, on va comprovar que l’accident havia estat
lleu i no hi havia ferits. Els agents van veure com un dels conductors implicats tenia
una actitud menys col·laborativa i mostrava simptomatologia d’haver consumit
alcohol. Els agents li van realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que va
donar una taxa positiva de 0,38 mg/l. El van acompanyar a prefectura per realitzar
les proves d’alcoholèmia evidencials, donant taxes positives de 0,41 mg/l i 0,39 mg/l.
El conductor va ser denunciat administrativament per conduir el vehicle sota els
efectes de l’alcohol. Els agents van recollir les dades de l’accident i van realitzar
l’informe tècnic.

Denunciat per circular sense el permís de conduir corresponent
A les 15.25 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va aturar
un vehicle i li va demanar la documentació al conductor, que només va presentar un
permís de conduir estranger. Els agents el van denunciar administrativament i el van
informar de l’obligació d’obtenir el permís espanyol. Els agents van immobilitzar el
vehicle fins a l’arribada d’un conductor habilitat. Per últim, els agents també van
retirar provisionalment una cisalla que portava el conductor al seient del passatger i
del que no en va saber donar explicacions.

Un motorista ferit en un accident de trànsit
A les 21.15 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal d’un accident entre un
turisme i una motocicleta al carrer de Galileu, a l’alçada del carrer de Pasteur, i que
s’havia donat avís al SEM perquè un motorista havia resultat ferit. Una patrulla va
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arribar al lloc i va comprovar que el motorista es trobava en estat semiinconscient pel
cop de la col·lisió. Dues ambulàncies del SEM van atendre i traslladar al ferit a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Per últim, els agents van recollir les dades,
testimonis i manifestacions dels implicats, per realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Diligències a una conductora que circulava amb una taxa d’alcoholèmia
positiva
A les 2.30 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha aturat un vehicle al carrer de Tàrrega, a l’alçada del carrer de Solsona, i
ha observat en la conductora simptomatologia d’haver consumit alcohol. Els agents li
han realitzat la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que ha donat una taxa positiva
de 0,79 mg/l. Seguidament, l’han acompanyat a prefectura per realitzar-li les proves
d’alcoholèmia de contrast, amb taxes positives de 0,73 mg/l i 0,67 mg/l. Els agents
han immobilitzat el vehicle i han obert diligències penals a la conductora per un
delicte contra la seguretat viària. Per últim, els agents han comprovat que el vehicle
tenia l’ITV caducada i han fet la corresponent denúncia administrativa.
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