Nota de premsa
Terrassa, 17 de juliol de 2018

Un conductor sancionat per la via administrativa per
donar positiu a les proves d’alcoholèmia
També se li ha intervingut una arma perillosa i substàncies estupefaents
A les 0.10 h d’aquesta matinada, una unitat de la Policia Municipal de Terrassa ha
aturat un vehicle que circulava per l’avinguda de Josep Tarradellas, a l’alçada del
carrer Transversal, per fer un control rutinari. Els agents han detectat que el
conductor feia olor a alcohol, per la qual cosa ha estat instat a traslladar-se a les
dependència policials, on ha bufat en un etilòmetre de precisió, donant una taxa
d’alcohol de 0,30mg/l. En l’escorcoll del conductor, els agents li han intervingut un
puny americà, un arma catalogada com a perillosa, a més de 2,4 g de haixix i 0,80 g
de marihuana. L’infractor ha estat denunciat per la via administrativa per conduir un
vehicle de motor i donar positiu en les proves d’impregnació alcohòlica. També se li
ha aixecat acta per dur una arma perillosa i per les substàncies tòxiques
esmentades. El vehicle ha quedat immobilitzat.

Dues caigudes fortuïtes de motoristes
A les 9.15 h d’ahir, el 112 va comunicar a la Policia Municipal una caiguda d’una
conductora d’un ciclomotor al carrer de Navas de Tolosa, amb el carrer de Baldrich.
Una ambulància va acudir al lloc, on els sanitaris van atendre a la motorista ferida i,
posteriorment, la van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
la motorista va frenar abans d’arribar a la cruïlla i va perdre el control del vehicle.
A les 14.15 h, el 112 va informar ahir a la Policia Municipal de la caiguda d’un altre
motociclista. Va ser al sentit nord de l’avinguda del Vallès, a l’alçada de Xúquer, on
el motorista circulava a una velocitat inadequada i sembla que va perdre el control
del vehicle quan intentava girar a la dreta per seguir per la variant de la N-150. El
motorista va caure a terra mentre que el vehicle va seguir fins a topar contra un
senyal vertical informatiu. Una ambulància va traslladar al motorista a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
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Un conductor ferit lleu en rebre l’impacte d’un vehicle
A les 18.30 h d’ahir, al carrer de Salvador Busquets, a l’alçada del carrer de Prat de
la Riba, un turisme va xocar amb el vehicle que tenia al davant, tot i que va frenar de
manera brusca per intentar evitar l’impacte. Una ambulància va atendre un dels
conductors, que va resultar lesionat, però no va ser necessari el seu traslladat a cap
centre mèdic.

Sanejament d’una façana pel despreniment de trossos de l’arrebossat
d’algunes balconades
La Policia Municipal va donar suport ahir, cap a les 13 h, a un efectiu dels Bombers
que va intervenir en el sanejament de cinc balconades d’un immoble ubicat carrer
del Pare Llaurador, a l’alçada del carrer d’Alexander Bell. Tot i que la façana estava
coberta per una xarxa de plàstic, les restes de l’arrebossat i d’altres elements de
l’obra despresos de les balconades estaven caient a terra i podien resultar un perill.
Els agents policials van tallar el carrer fins que va finalitzar l’actuació dels Bombers,
que va durar mitja hora. Es va aconsellar que el departament d’Urbanisme
inspeccionés la finca a fi de detectar les diferents anomalies que pugui presentar.
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