Nota de premsa
Terrassa, 17 d’octubre de 2018

Denunciat el conductor d’una furgoneta per
alcoholèmia positiva i anar amb tres persones en
dues places
La Policia Municipal l’ha aturat en cometre una infracció de trànsit
Una patrulla de la Policia Municipal de Terrassa ha denunciat aquesta matinada el
conductor d’una furgoneta per circular sota els efectes de l’alcohol i portar tres
persones a la part de davant, quan no està permès en aquell vehicle. Els fets han
tingut lloc cap a la 1 h, quan els agents han vist el conductor cometre una infracció
de trànsit a l’avinguda del Pintor Mir, a l’alçada del carrer de Salou. Els agents han
aturat el vehicle, que portava dos ocupants, a més del conductor, a la part
davantera, tot i tenir aquesta només dues places. En demanar la documentació, el
conductor ha mostrat símptomes d’haver consumit alcohol recentment i els agents li
han fet la prova d’alcoholèmia, amb un resultat de 0,46 mg/l. Un cop traslladat a les
dependències policials, la prova amb l’etilòmetre de precisió ha confirmat el resultat.
El conductor ha acabat sancionat administrativament per alcoholèmia positiva i per
circular excedint el nombre de persones permeses als seients del davant d’aquell
vehicle. Una altra patrulla ha custodiat la furgoneta fins l’arribada de la grua
d’Egarvia, que l’ha retirat a la seva base en no personar-se cap conductor habilitat al
lloc.
També aquesta matinada, a les 4.15 h, una patrulla ha denunciat un altre conductor
per alcoholèmia positiva després de detectar una infracció de trànsit, en aquest cas
a l’Avinguda Abat Marcet. La dotació ha aturat el vehicle a l’alçada del carrer d’Emili
Badiella, han demanat la documentació al conductor i, en veure el seu estat, li han
fet la prova d’alcoholèmia, amb un resultat de 0,75 mg/l que posteriorment ha
confirmat la prova de precisió. Els agents han obert diligències penals per un
presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. Igual que en el cas anterior, una
altra patrulla ha custodiat el vehicle fins l’arribada de la grua d’Egarvia, en no
personar-se cap conductor per recollir-lo.
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Despreniments en una façana
Minuts abans de les 18.30 h d’ahir dimarts, una dotació de la Policia Municipal en
servei al barri d’Ègara va veure que havia caigut una rajola de la façana d’un
habitatge a la carretera de Castellar, i que altres estaven en mal estat. Els agents
van demanar la presència de Bombers al lloc per realitzar una valoració de la
situació, en apreciar un possible perill pels vianants. Una unitat de Bombers va
acabar sanejant la façana per prevenir més despreniments i finalment Eco-Equip va
netejar les restes caigudes a la via pública.
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