Nota de premsa
Terrassa, 25 maig de 2018

Denunciat un conductor ebri sense el permís en
vigor ni l’assegurança obligatòria del vehicle
Els agents van aturar el vehicle per una infracció de trànsit
A les 20.15 h d’ahir dijous, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar un vehicle amb una conducció anòmala que va cometre una infracció de
trànsit al carrer de la Rioja, a l’alçada de l’avinguda de Madrid. Els agents van aturar
el vehicle i van observar que el conductor tenia simptomatologia d’haver consumit
alcohol. Els agents li van realitzar la prova estimativa d’alcoholèmia, en la que va
donar una taxa d’1,03 mg/l. Van acompanyar al conductor a Prefectura per realitzar
les proves d’alcoholèmia evidencials, que novament van mostrar taxes positives
penals d’1,06 mg/l i 1,03 mg/l. També es va comprovar que el conductor tenia una
pèrdua de vigència del permís de conduir i que el vehicle no tenia l’assegurança
obligatòria en vigor. Els agents van procedir a la detenció del conductor per
l’alcoholèmia positiva i per circular sense el permís en vigor. També el van denunciar
administrativament per les infraccions de trànsit comeses i per tenir l’assegurança
caducada, quedant el vehicle immobilitzat al lloc. Els agents van obrir diligències
penals al conductor explicant els fets.

Un conductor dóna positiu d’alcoholèmia
A les 2.55 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha observat un vehicle amb una conducció erràtica a la rambla d’Ègara i l’ha
aturat a l’alçada del carrer del Pare Llaurador. Els agents han demanat la
documentació al conductor, que presentava simptomatologia d’haver consumit
alcohol. Els agents li han realitzat la prova estimativa d’alcoholèmia, en la que ha
donat una taxa de 0,70 mg/l. Els agents l’han acompanyat a Prefectura per realitzar
les proves d’alcoholèmia de contrast, en les que ha donat taxes positives penals de
0,70 mg/l i 0,73 mg/l. Se li han obert diligències penals per un delicte contra la
seguretat viària. Una conductora habilitada s’ha fet càrrec del vehicle, prèvia
desmobilització del mateix.
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Petit despreniment d’una façana a la rambla de Francesc Macià
A les 19.10 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal del despreniment de
part d’una façana d’un edifici de la rambla de Francesc Macià, a l’alçada de la plaça
de l’Aigua, i que podria ser perillós pels vianants. El 112 va activar també al servei
de Bombers. Una patrulla va acudir al lloc i va verificar que havia caigut part d’una
façana del segons pis, sense causar cap ferit. Els Bombers van realitzar un
sanejament de 2 m2 de la façana per evitar nous despreniments. Finalment, el
agents van informar al president de l’immoble de la necessitat de demanar a la seva
assegurança la reparació de la façana i portar el número de pòlissa a Prefectura de
Policia Municipal per si se’n deriva alguna responsabilitat.
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