Nota de premsa
Terrassa, 4 d’octubre de 2018

Accident de trànsit a l’interior d’un pàrquing privat
Una conductora perd el control del vehicle i xoca amb un turisme i una moto
Passades les 21 h d’ahir dimecres, el 112 va reclamar la presència de la Policia
Municipal al pàrquing privat d’un immoble del carrer de Miquel Vives, a l’alçada del
carrer de Colom, perquè s’havia produït una col·lisió entre diversos vehicles. Una
patrulla va acudir al lloc, on van comprovar que la conductora d’un turisme havia
perdut el control del vehicle i havia impactat contra un altre turisme i una motocicleta,
que estaven estacionats a les seves places corresponents. Els agents van sol·licitar
una ambulància per atendre a la conductora, que va ser traslladada a l’Hospital de
Terrassa. Els agents van informar als titulars dels dos vehicles afectats perquè
anessin a Prefectura per facilitar-los les dades corresponents. Al lloc també va
acudir un efectiu del de Bombers, que no va haver d’intervenir.

Un conductor xoca amb un turisme estacionat i dóna positiu d’alcoholèmia
A les 12.15 h d’ahir, un particular va informar a la Policia Municipal que un vehicle
havia col·lidit contra un altre que estava estacionat i que el conductor causant de
l’incident semblava ebri. Un vehicle policial es va traslladar al lloc dels fets, el carrer
de Mura, a l’alçada del carrer de Camprodon, on va comprovar que el conductor que
havia provocat la col·lisió presentava mostres d’estar greument afectat per l’alcohol.
Els agents el van traslladar a la seu policial, on va ser sotmès a les proves
d’alcoholèmia, amb taxes positives d’1,25mg/l i 1,21mg/l. Els agents el van informar
que s’instruirien diligències, alhora que es va immobilitzar el vehicle amb un parany.
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