Nota de premsa
Terrassa, 15 de febrer de 2018

Dos individus en estat etílic desplacen contenidors
al mig de la via i un d’ells agredeix un agent
L’agressor va ser detingut
A les 22.05 h d’ahir, un particular va informar a la Policia Municipal que al passeig
del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de la plaça de l’Estació del Nord, dues persones
estaven posant els contenidors d’escombreries al mig de la via molestant la
circulació de vehicles. Van acudir al lloc dues patrulles policials i van observar com
dos individus amb símptomes d’estar sota la influència de l’alcohol o de substàncies
estupefaents movien els contenidors per posar-los al mig de la calçada. Els agents
van interactuar amb ells, però un dels individus no va voler col·laborar i va facilitar
dades falses. Aquesta persona es va posar agressiva i va acabar agredint a un
agent i després va intentar fugir, per la qual cosa va ser detingut per atemptar a un
agent de l’autoritat.

Dues denúncies en un control per alcoholèmia positiva i tinença de marihuana
Els controls realitzats per Policia Municipal durant la nit i matinada de dimecres a
dijous han detectat les següents infraccions:
A les 0.35 h d’aquesta matinada, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, se li han fet les
proves d’alcoholèmia a un conductor que havia intentat escapolir-se del control
policial i que, després d’una persecució, va ser aturat pels agents al carrer de Miquel
Vives, a l’alçada del carrer de Pau Marsal. Sotmès a les proves d’alcoholèmia, el
conductor ha donat un resultat positiu de 0,34 mg/l i 0,35 mg/l, fet pel qual se li ha
confeccionat denúncia administrativa.
També al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de Mossèn Àngel
Rodamilans, s’ha realitzat acta de sanció administrativa a un conductor que portava
a sobre una bosseta amb 0,6 g de marihuana.
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Un conductor ebri perd el control del vehicle i xoca amb un altre que estava
estacionat
A las 3.50 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha observat
com al carrer de Sant Cosme, cantonada amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol, un
vehicle ha xocat amb un altre que estava correctament estacionat. Els agents han
sotmès al conductor a un control d’alcoholèmia, en què ha donat un resultat positiu
de 0,61 mg/l i 0,58 mg/l, per la qual cosa se li han obert diligències penals per un
delicte contra la seguretat viària.
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