Nota de premsa
Terrassa, 14 de setembre de 2018

Sancionada una conductora que es va fer escàpol
després de provocar un accident de trànsit
La Policia Municipal va localitzar el vehicle estacionat lluny del lloc dels fets
Cap a les 17 h d’ahir, un particular va demanar la intervenció de la Policia Municipal,
ja que un vehicle l’havia impactat quan circulava pel carrer de Guillem de
Muntanyans, a l’alçada de l’avinguda de Santa Eulàlia, i la conductora contrària
havia marxat sense facilitar les seves dades. Una patrulla va acudir al lloc dels fets i
va comprovar que la víctima no presentava cap lesió, tot i que el seu turisme
presentava diversos desperfectes. El conductor va informar que l’accident de trànsit
havia tingut lloc quan l’altre vehicle va sortir de la benzinera sense fer el senyal
d’stop que li afectava.
Els agents, mitjançant les imatges de les càmeres de vigilància, van confirmar el fets
i van poder prendre nota de la matrícula del vehicle infractor. Posteriorment, es va
localitzar el vehicle infractor estacionat a la rambla de Francesc Macià, i va ser
immobilitzat per la manca de l’assegurança obligatòria. La conductora va ser
sancionada per aquest precepte i per marxar d’un accident de circulació sense
facilitar les dades.

La Policia Municipal immobilitza dos vehicles en un control de trànsit
La Policia Municipal, ha disposat aquesta matinada un control de trànsit al carrer
d’Arquimedes, amb la carretera de Martorell, en el qual han localitzat dos conductors
que han donat positiu en les proves d’impregnació alcohòlica. El primer conductor ha
donat resultats de 0,62 mg/l i 0,61 mg/l, mentre que les taxes de l’altre han estat de
0,55 mg/l i 0,51 mg/l. Els agents els han fet extensives les denúncies corresponents
per conduir un vehicle de motor i donar positiu en el test d’alcoholèmia, i els han
immobilitzat els vehicles al dipòsit municipal.
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