Nota de premsa
Terrassa, 3 de maig de 2019

Dos conductors denunciats penalment per delictes
contra la seguretat viària
Un circulava sense el permís i l’altre va donar positiu d’alcoholèmia
Ahir divendres, a l’1.05 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar com un vehicle circulava de manera estranya per l’avinguda de Barcelona i
el va aturar a l’alçada del carrer de la Mare de Déu del Carme. Els agents van
sol·licitar la documentació a la conductora i van comprovar que aquesta no havia
obtingut mai el permís de conduir. Per aquest motiu, va ser denunciada penalment
per un delicte contra la seguretat viària. També va ser sotmesa a la prova
d’alcoholèmia, en la qual va donar una taxa negativa de 0,0 mg/l.
Més tard, a les 3.30 h, una patrulla de la Policia Municipal va identificar un conductor
que presentava simptomatologia d’haver consumit alcohol. Se li va fer la prova
d’alcoholèmia estimativa, en la qual va donar una taxa positiva de 0,88 mg/l. Els
agents el van acompanyar a Prefectura per realitzar les proves de contrast, en les
quals va donar taxes positives de 0,87 mg/l i 0,83 mg/l. Es agents el van denunciar
per un delicte contra la seguretat del trànsit i van immobilitzat el vehicle a la base de
la grua municipal.

Tres accidents de trànsit amb ferit lleus
Dijous, a les 13.25 h, el 112 va informar a Prefectura d’un accident al pàrquing del
centre comercial situat a l’avinguda del Vallès, amb el carrer d’Extremadura. Una
patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va veure que es tractava d’una
col·lisió lleu causada perquè un dels vehicle no havia cedit el pas a l’altre. Una
ambulància va atendre a un dels conductors, que es queixava del cop, i el va
traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar informe tècnic
d’accidents.
També ahir, a les 13.40 h, el 112 va informar a Prefectura de l’atropellament d’una
persona al carrer del Periodista Grané, a l’alçada del carrer de Josep Maria Palau.
Una patrulla de la Policia Municipal va atendre a la persona atropellada, que va
explicar que estava creuant pel pas de vianants en el moment en que el vehicle que
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li cedia el pas va rebre una col·lisió per encalç i, a causa de l’impacte, es va
desplaçar endavant fins a un colpejar-la. Una ambulància va traslladar a la persona
atropellada a l’Hospital de Terrassa. Els agents van agafar dades i manifestacions i
van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
Poc després, a les 13.45 h, el 112 va alertar a Prefectura d’una col·lisió a la cruïlla
del carrer d’Orió amb el carrer de Colom. Una patrulla de la Policia Municipal va
comprovar que es tractava d’una col·lisió lleu entre dos vehicles i que un dels
conductors es queixava d’un cop. Una ambulància va atendre al conductor ferit i el
va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.
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