Nota de premsa
Terrassa, 19 de juny de 2018

Un conductor denunciat per circular amb una taxa
d’alcoholèmia positiva
També ha estat denunciat per tinença de substàncies estupefaents
A les 4 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
ha observat un vehicle amb una conducció erràtica per l’avinguda de Jaume I i l’han
aturat a l’alçada del carrer de Bartrina per demanar la documentació al conductor.
Els agents han vist que el conductor presentava simptomatologia d’haver consumit
alcohol i li han realitzat la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que ha donat una
taxa positiva de 0,69 mg/l. Els agents han acompanyat al conductor a la prefectura
per realitzar les proves de contrast, donant taxes positives de 0,54 mg/l i 0,55 mg/l.
Per aquest motiu, els agents han denunciat al conductor per un delicte contra la
seguretat viària. També s’ha trobat en possessió del conductor una paperina amb
una pols blanca, presumptament cocaïna, sent denunciat per tinença de substàncies
estupefaents.

Un accident de trànsit entre dos vehicles amb un motorista ferit lleu
Sobre les 10.50 h d’ahir dilluns, el 112 ha comunicat a la Policia Municipal un
accident entre un turisme i una motocicleta al carrer d’Arenys de Mar, a l’alçada del
carrer de Berga, i que s’havia donat avís al SEM perquè la motorista estava ferida.
Una patrulla va acudir al lloc i l’ambulància del SEM va atendre la motorista i la va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van recollir les dades,
testimonis i manifestacions dels implicats per fer l’informe tècnic d’accidents.

Un conductor denunciat per no tenir en vigor el permís de circulació
A les 19.20 h d’ahir, una patrulla de Policia Municipal en servei ordinari va observar
una infracció de trànsit d’un conductor que circulava pel carrer Sant Carles, a
l’alçada del carrer de Roma, i el van aturar per denunciar el fet. Els agents li van
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demanar la documentació al conductor i van comprovar que no tenia en vigor el
permís de conduir, ja que no havia fet el curs de sensibilització desprès de la retirada
del permís. Els agents el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària i van
immobilitzar el vehicle.

Un accident de trànsit amb una conductora ferida lleu
Sobre les 20.50 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal de la col·lisió de
dos vehicles a la Ronda Ponent, amb el carrer de Maria Auxiliadora, i que havien
activat al SEM perquè hi havia una persona ferida. Una patrulla va arribar al lloc i va
comprovar que la conductora d’un dels vehicles s’havia lesionat lleument.
Seguidament, va arribar una ambulància del SEM, que la va atendre i la va traslladar
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Per últim, els agents van recollir les dades i
van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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