Nota de premsa
Terrassa, 27 de juny de 2018

Denunciat un conductor per donar positiu en el
control d’alcoholèmia i per possessió de cocaïna
El vehicle circulava de forma erràtica quan l’ha aturat una patrulla
A les 2.15 h d’aquesta matinada, un vehicle de la Policia Municipal en tasques de
vigilància i seguretat ciutadana ha localitzat un vehicle que feia una conducció
erràtica a la Ronda de Ponent, a l’alçada del carrer d’Atenes. Els agents han aturat
el vehicle, que estava ocupat per dues persones, i han sotmès el conductor a la
prova de detecció alcohòlica en aire expirat en un etilòmetre portàtil, amb un resultat
positiu de 0,36 mg/l. El conductor ha estat traslladat a Prefectura per fer les proves
de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de 0,32
mg/l i de 0,32 mg/l. El conductor ha estat denunciat administrativament i el vehicle
immobilitzat. Els agents han escorcollat el turisme, on han trobat dos embolcalls amb
una pols blanquinosa, presumptament cocaïna, de 0,5 i 0,2 grams de pes. S’ha
confeccionat acta denúncia i s’han retirat les substàncies al conductor.

Un motorista ferit en una col·lisió amb un turisme
A les 14 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal de la col·lisió entre una
motocicleta i un turisme al carrer de Santa Llúcia, a l’alçada de l’avinguda del Vallès.
Dues unitats van acudir al lloc i van informar que el motorista havia resultat ferit. Els
agents van regular el trànsit, van realitzar la inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan un turisme que circulava per
l’avinguda del Vallès va girar per incorporar-se al carrer de Santa Llúcia i no es va
adonar de la presència de la moto, que s’apropava en sentit contrari, col·lidint tots
dos vehicles. Una ambulància va traslladar al motorista a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Un conductor ebri denunciat per realitzar una infracció de trànsit
A les 0.35 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer de Provença, a l’alçada de la rambla de Francesc Macià, ha
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observat com una furgoneta realitzava una conducció anòmala. Els agents han
aturat el vehicle i han demanat la presència d’un patrulla de suport amb un etilòmetre
portàtil. Se li ha realitzat la prova al conductor, que ha donat un resultat positiu de
0,78 mg/l en aire expirat. El conductor ha estat traslladat a la Prefectura per fer-li les
proves de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de
0,74 mg/ i 0,76 mg/l, triplicant la taxa permesa. Per aquest motiu, se li han instruït
diligències penals per un delicte contra la seguretat vial. La grua municipal d’Egarvia
ha traslladat la furgoneta a la seva base, on ha quedat immobilitzada. Al conductor
se li ha realitzat un escorcoll i se li ha trobat un ganivet a sobre, que li ha estat retirat,
amb la corresponent acta de denúncia.
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