Nota de premsa
Terrassa, 9 d’agost de 2019

S’obren diligències
conductors

per

alcoholèmia

positiva

a dos

Un dels vehicles va col·lisionar amb un altre que es trobava estacionat
La Policia Municipal va instruir dijous diligències a dos conductors que circulaven per la
ciutat sota la influència de begudes alcohòliques. A les 17.20 h es va rebre una trucada
telefònica a la Central del cos policial en què un particular informava que anava circulant pel
carrer del Dibuixant Avellaneda al darrera d’un vehicle que havia col·lisionat contra un altre
que es trobava estacionat i que el seu conductor podria trobar-se sota la influència de
begudes alcohòliques.
Al lloc es va personar una dotació policial que va localitzar el vehicle que havia produït
l’accident estacionat i, al costat, el seu conductor. Es va procedir a efectuar la prova
d’alcoholèmia a aquesta persona, que va donar resultat positiu de 0,96 mg./l d’aire espirat.
El vehicle que havia col·lisionat va ser immobilitzat i es van instruir diligències al seu
conductor per un presumpte delicte contra la seguretat vial. Es van comprovar els danys
ocasionats a l’altre vehicle i, efectivament, havia sofert un impacte del vehicle immobilitzat.
A les 01.19 h d’aquesta matinada, d’altra banda, una dotació policial va observar un vehicle
conduit de forma erràtica a l’alçada del Parc del Nord. Es va procedir a aturar el vehicle i es
va comprovar que el conductor presentava símptomes de trobar-se sota la influència de
begudes alcohòliques. Una vegada fetes les proves d’alcoholèmia, aquestes van donar un
resultat positiu de 0,86 i 0,84 mg./l d’aire espirat. El vehicle es va immobilitzar i es van
instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial. En la
comprovació de les dades del conductor, es va detectar que a aquesta persona li constava
en vigor una retirada per ordre judicial del permís de conduir per un temps de sis mesos.

Dos conductors de motocicletes ferits en dos accidents de trànsit
A les 14.44 h, el servei 112 va comunicar que al carrer del Passeig s’havia produït un
accident de trànsit en el que s’havien vist implicats un turisme i una motocicleta. Una vegada
en el lloc, la dotació policial va observar que el conductor de la motocicleta havia sofert
lesions a conseqüència de l’accident i va haver de ser traslladat a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa per una ambulància. Com a conseqüència de l’accident també va resultar
afectada la façana d’un immoble.
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A les 22.45 h, el servei 112 va comunicar que a la variant de la N-150 s’havia produït un
accident de transit entre un turisme i una motocicleta. Una vegada en el lloc, els agents van
comprovar que el conductor de la motocicleta presentava lesions lleus i va ser traslladat per
un ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. L’accident es va produir per encalç.
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