Nota de premsa
Terrassa, 2 de maig de 2019

Un conductor sense el permís en vigor dóna positiu
a les proves d’alcoholèmia
Els agents van aturar el vehicle perquè circulava de forma erràtica
Ahir dimecres, a les 22.35 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar com un vehicle circulava de forma erràtica pel carrer de Wilson. El
conductor, en adonar-se de la presència dels agents, va aturar de cop la marxa a
l’alçada del carrer del Germà Joaquim. Els agents van notar que el vehicle feia molta
olor a alcohol i li van realitzar al conductor la prova d’alcoholèmia estimativa, amb un
resultat positiu del 0,46 mg/l. Els agents van acompanyar al conductor a Prefectura
per realitzar-li les proves d’alcoholèmia de contrast, amb taxes positives de 0,42 mg/l
i 0,37 mg/l. Es va denunciar administrativament al conductor per conduir sota els
efectes de l’alcohol. També van comprovar que tenia una suspensió temporal de
carnet de conduir, motiu pel qual va ser denunciat per un delicte contra la seguretat
viària. El vehicle va ser immobilitzat i traslladat a la base d’Egarvia.
La matinada de dimecres es va sancionar administrativament a dos conductors més
per alcoholèmies positives. La primera, a les 0.45 h, al carrer de la Castellassa, a
l’alçada del carrer del Camí de la Font de les Canyes, en les que el conductor va
donar un resultat positiu de 0,53 mg/l. La segona, a les 2 h, va ser al passeig del
Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de l’avinguda de Josep Tarradellas, quan el conductor
va donar un resultat positiu de 0,43 mg/l. Aquesta persona, a més, també va ser
denunciada per circular sense tenir contractada l’assegurança del vehicle.

Dos accidents de trànsit el passat dimarts
A les 9.10 h de dimarts, un motorista va caure al terra quan circulava pel carrer del
Marques de Comilles. Els fets van tenir lloc quan la motocicleta circulava per
aquesta via i, en arribar a la cruïlla amb el carrer Transversal, va frenar i va perdre el
control del vehicle, caient al terra. El motorista va ser traslladat a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
A les 18.35 h, al carrer de Tàrrega, a l’alçada del carrer d’Ibañez de Aldecoa, un
turisme va colpejar a una persona que creuava la calçada pel pas de vianants del
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carrer de Tàrrega. La víctima va ser traslladada per una ambulància a l’Hospital de
Terrassa.

Detinguda una persona per resistència i desobediència en un establiment de la
Rambla d’Ègara
A les 2.35 h de la matinada de dimecres, la Policia Municipal va ser requerida per
personal d’un establiment de la Rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Gutenberg,
perquè tenien problemes amb una persona molt agressiva que estava molestant als
clients. Una patrulla va acudir al lloc on, després de intentar dialogar amb aquesta
persona, va procedir a la seva detenció per un presumpte delicte de resistència i
desobediència al agents de l’autoritat.

Incendi en un col·lector per la crema d’uns plàstics
Ahir dimecres, al voltant de les 19 h, es va rebre l’avís d’un incendi en un col·lector
d’aigües situat a la B-40, a l’alçada del km 12,5. Al lloc hi va acudir una unitat de
Bombers, que va procedir a l’extinció del foc d’uns plàstics que cremaven a l’interior
del col·lector. Durant les tasques d’extinció, que van durar uns 20 minuts, agents de
la Policia Municipal van tallar el trànsit a la via.
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