Nota de premsa
Terrassa, 14 de juny de 2019

Detingut un conductor per circular sense permís i
per donar positiu a la prova d’alcoholèmia
Va intentar fugir fent una conducció temerària
Ahir dijous, a les 20.45 h, una patrulla de la Policia Municipal va observar com un
vehicle, en veure la presència dels agents, va iniciar una fugida a gran velocitat per
l’avinguda de Francesc Macià, entre els carrers del Consell de Cent i de Girona,
posant en perill als altres conductors i vianants. Els agents van poder aturar el
vehicle i quan li van demanar al conductor la documentació van comprovar que el
vehicle no tenia l’assegurança obligatòria ni l’ITV en vigor. També van poder
comprovar que el conductor tenia retirat el permís de conduir. Sotmés a la prova
estimativa d’alcoholèmia, el conductor va donar una taxa positiva de 0,36 mg/l.
Finalment, per tots aquests motius, els agents van procedir a la seva detenció per
delictes contra la seguretat viària i el van denunciar administrativament per les
infraccions comeses. L’infractor va ser traslladat a Prefectura i el vehicle va quedar
immobilitzat al dipòsit municipal.

Accident de trànsit amb dos vehicles implicats
A les 14.35 h d’ahir dijous, una trucada del 112 a Prefectura va alertar d’un accident
de trànsit amb dos vehicles implicats a l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada de la
rotonda del carrer de Guillem de Muntanyans, pel qual s’havia activat una
ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc dels fets i va
observar que es tractava d’una col·lisió per encalç i que tots dos conductors es
queixaven a causa del cop. Una ambulància va atendre als dos conductors i en va
traslladar a un d’ells a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, mentre que l’altre va
manifestar que es desplaçaria pels seus propis mitjans a visitar un metge. Els agents
van regular el trànsit i van demanar una grua per retirar els vehicles de la calçada.
Seguidament, van agafar les dades i testimonis dels fets i van realitzar l’informe
tècnic d’accidents.
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