Nota de premsa
Terrassa, 14 de Maig de 2019

La Policia Municipal deté un conductor per negar-se
a fer les proves d’alcoholèmia correctament
El conductor feia les proves de manera incorrecta deliberadament
La Policia Municipal de Terrassa ha detingut aquesta matinada un conductor per
negar-se a fer les proves d’alcoholèmia correctament. Els fets han tingut lloc cap a
les 4 h, quan una patrulla en servei ordinari ha aturat un vehicle que circulava de
manera erràtica al carrer de Tàrrega, a l’alçada del carrer d’Ibáñez de Aldecoa. En
demanar al conductor la documentació, els agents han comprovat que aquest
mostrava signes evidents d’haver consumit alcohol i l’han instat a fer les proves
d’alcoholèmia. En conductor, però, feia les totes les proves de manera incorrecta per
evitar la denúncia. Els agents l’han informat de les conseqüències de la seva actitud
i finalment l’han detingut per dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els
efectes de l’alcohol i negar-se a realitzar les proves correctament. Els agents també
han immobilitzat el vehicle, que Egarvia ha retirat de la via pública.
Accident de trànsit amb dos ferits lleus
Ahir dilluns, a les 19.49 h, la Policia Municipal rebia una trucada del 112 informant
d’un accident amb dos vehicles implicats i amb ferits lleus. Una patrulla es va
desplaçar al lloc dels fets, a la rotonda de l’avinguda de Santa Eulàlia i el carrer de
Colom. Una ambulància va atendre els dos conductors i els va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
Tres persones denunciades per conduir havent consumit alcohol o cànnabis
Aquesta matinada la Policia Municipal de Terrassa ha denunciat tres persones per
conduir sota els efectes de l’alcohol o el cànnabis. A la 1 h, els agents que feien un
control a la rambla de Francesc Macià, a tocar de la plaça de l’Aigua, han aturat un
conductor que es trobava sota els efectes d’alguna substància estupefaent. Un cop
traslladat a les dependències policials, el drogotest ha revelat consum de THC, el
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principi actiu contingut al cànnabis. Els agents han denunciat administrativament el
conductor i han immobilitzat el vehicle fins que un conductor habilitat se n’ha fet
càrrec.
Una hora més tard, a les 2 h, al mateix control policial, els agents han aturat un
conductor que ha donat una taxa positiva de 0,37 mg/l a la prova estimativa
d’alcoholèmia. Els agents l’han acompanyat a les dependències policials per realitzar
las proves de contrast, que també han donat taxes positives de 0,37 i 0,32 mg/l. Els
agents han denunciat administrativament el conductor i han immobilitzat el vehicle.
Finalment, minuts després de les 2 h, una altra patrulla aturava una conductora al
carrer Vallhonrat, prop de la cantonada amb el carrer de Vinyals. La conductora ha
donat una taxa positiva de 0,54 mg/l a la prova estimativa d’alcoholèmia, mentre que
les proves de contrast fetes a les dependències policials han confirmat la infracció
amb valors de 0,55 i 0,51 mg/l. Els agents han denunciat administrativament la
conductora i han immobilitzat el vehicle.
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