Nota de premsa
Terrassa, 11 d’abril de 2019

Un vehicle impacta contra una façana
El conductor ha donat positiu a la prova d’alcoholèmia
Avui dijous, a les 3 h de la matinada, la trucada d’un particular a Prefectura ha
informat que un vehicle havia col·lidit contra una façana al carrer de Galileu, a
l’alçada del carrer de Watt. Una patrulla de la Policia Municipal ha acudit al lloc, on el
conductor es queixava d’un fort cop al pit, i ha sol·licitat la presència d’una
ambulància. Els agents han observat en el conductor simptomatologia d’haver
consumit alcohol i se li ha realitzat la prova d’alcoholèmia estimativa, en la qual ha
donat una taxa positiva de 0,60 mg/l. Una ambulància ha traslladat al conductor a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, on una altra patrulla policial s’ha desplaçat per
realitzar-li les proves d’alcoholèmia de contrast, també amb resultat positiu. Els
agents li han obert diligències penals per un delicte contra la seguretat viària i han
realitzat l’informe tècnic d’accidents.

Dos accidents de trànsit amb ferits lleus
Ahir dimecres, a les 12.30 h, el 112 va informar d’un accident entre un ciclista i un
turisme al carrer d’Ibáñez de Aldecoa, a l’alçada del carrer del Vendrell. Una patrulla
de la Policia Municipal va arribar al lloc i va observar que el ciclista estava ferit lleu.
Una ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van agafar les dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
També dimecres, a les 20.55 h, el 112 va informar d’una col·lisió entre dos turismes
a la carretera de Martorell, a l’alçada de la carretera d’Olesa. Una patrulla de la
Policia Municipal va acudir al lloc i va sotmetre a la prova d’alcoholèmia a un dels
conductors, que presentava simptomatologia d’estar sota els efectes de l’alcohol,
però la prova va donar un resultat negatiu. Una ambulància va traslladar a un dels
conductors implicats, que havia patit lesions, a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van realitzar informe tècnic d’accidents.
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Diligències a un conductor sense el permís que circulava amb un vehicle
sense l’assegurança obligatòria i amb una ordre de precinte
Ahir dimecres, a les 19.45 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
aturar un vehicle que havia comés una infracció de trànsit al carrer de la Mare de
Déu de les Neus, a l’alçada del carrer de Santa Llúcia. En demanar-li la
documentació, els agents van comprovar que el conductor tenia una pèrdua de
vigència del seu permís per conduir, que el vehicle no tenia concertada
l’assegurança obligatòria i que, a més, tenia una ordre de precinte del Consell
Comarcal de l’Empordà. Els agents van obrir diligències al conductor per un delicte
contra la seguretat viària i van immobilitzar el vehicle.

Denunciat per circular sense el permís
Avui dijous, a les 3.30 h de la matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha aturat un vehicle al carrer de la Mare de Déu de les Neus, a l’alçada de
l’avinguda del Vallès. En consultar la documentació han comprovat que el conductor
mai havia tingut permís de conduir. Els agents han procedit a denunciar-lo per un
delicte contra la seguretat viària i han immobilitzat el vehicle.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

