Nota de premsa
Terrassa, 1 de març de 2019

La Policia Municipal denuncia un conductor per
donar positiu en les proves d’alcoholèmia
A més, dos dels ocupants del vehicle han estat sancionats per possessió de
substàncies estupefaents

A les 2 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
vehicle que circulava pel carrer de Sant Marc, a l’alçada del de Marconi, ja que el
seu conductor mostrava una conducció insegura. En identificar totes les persones
que eren a l’interior del turisme, els agents han detectat que en sortia una forta pudor
de haixix, alhora que el conductor mostrava símptomes d’haver ingerit alcohol. Per
aquest motiu, se l’ha traslladat a les dependències policials, on ha estat sotmès a les
proves de detecció d’alcohol, en les que ha donat taxes de 0,51mg/l i 0,47mgl.
També se li ha fet el test de drogoaddicció, en què ha donat negatiu en substàncies
tòxiques.
Els agents han denunciat administrativament el conductor per conduir un vehicle de
motor i donar positiu en els proves de detecció d’alcohol, i el seu vehicle ha estat
immobilitzat. Pel que fa als passatgers, a dos d’ells se’ls hi ha confeccionat acta de
tinença de substàncies estupefaents, denunciat un per portar haixix i l’altre per
cocaïna.

Enxampat un conductor per donar positiu en la prova d’impregnació alcohòlica
A l’1.15 h d’aquesta matinada, agents de la Policia Municipal han observat un vehicle
que feia una maniobra estranya a la rambla de Francesc Macià, a l’alçada del carrer
de Pompeu Fabra. A més han detectat que el conductor feia olor a alcohol. Sotmès a
les proves de detecció d’alcohol, ha donat uns resultats de 0,42mg/l i 0,45mgl, raó
per la que ha estat denunciat i el seu vehicle immobilitzat.
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Altres intervencions policials
A les 16.15 h d’ahir, una dona va ser atropellada mentre travessava el pas de
vianants de la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer de Lepant. Sembla que el
conductor implicat no es va adonar de la presència de la vianant, per culpa d’un altre
vehicle mal estacionat a la vorera. Tot i que el conductor va frenar, no va poder
evitar topar-hi. Uns agents de la Policia Municipal van regular el trànsit de la zona
afectada fins que la persona atropellada va ser evacuada per una ambulància i
traslladada a un centre assistencial
A les 13.45 h d’ahir, es va produir un accident de trànsit quan un conductor, que
sortia del carrer de Cervantes, va girar cap a l’esquerra per incorporar-se al sentit
sud de la rambla d’Ègara, i va topar contra la part posterior d’un turisme aturat per
una retenció de trànsit. A causa del cop, la conductora i un dels passatger d’un dels
vehicles implicats van ser traslladats per una ambulància al servei d’urgències de
l’Hospital de Terrassa.

Bombers extingeix un foc en una furgoneta
Cap a l’1 h d’aquesta matinada, un particular ha informat a Policia Municipal sobre
un incendi en una furgoneta al pàrquing d’un centre comercial de l’avinguda del
Vallès, a l’alçada del carrer de França. Una unitat policial s’hi ha desplaçat, igual que
un camió cisterna de Bombers. Aquests han actuat durant mitja hora per extingir el
foc, que segons sembla, s’havia originat a la zona del motor i que s’havia escampat
per tota la part frontal del vehicle.
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