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Identificats tres individus que van trencar el vidre
d’un aparador per entrar a un establiment
Un d’ells ha estat detingut perquè tenia una ordre de recerca i detenció
A l’1.25 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
ha estat informada pels operaris d’Eco-Equip que tres persones havien trencat el
vidre d’un aparador d’un establiment situat al carrer Nou de Sant Pere, a l’alçada del
carrer del Passeig. Diverses patrulles han acudit al lloc, on han interceptat als tres
individus. Els agents els han identificat i han comprovat que un d’ells tenia una ordre
de recerca i detenció. Els agents han accedit a l’establiment, on han trobat a la
propietària amagada dins d’una habitació. Aquesta ha explicat que havia sentit cops
al vidre i com entraven al local i registraven els calaixos i s’ha amagat. Els agents
han fet un reportatge fotogràfic dels danys ocasionats a l’establiment i han informat
la propietària de com posar denúncia dels fets. Finalment, han detingut la persona
que tenia el requeriment judicial i l’han portat a Prefectura.

Immobilitzat un vehicle estacionat a una zona de minusvàlids perquè el
conductor va donar positiu d’alcoholèmia
A les 11 h d’ahir dilluns, un particular va trucar al 092 per manifestar que no podia
estacionar el seu vehicle a la zona de minusvàlids del carrer Aneto, a l’alçada del
carrer del Puigmal, perquè un altre vehicle ocupava el lloc. Una patrulla de la Policia
Municipal va fer acte de presència i va observar que el conductor del vehicle
estacionat sortia d’un bar pròxim amb clara simptomatologia d’haver consumit
alcohol. Els agents el van sotmetre la prova estimativa d’alcoholèmia, en la que va
donar una taxa positiva de 0,69 mg/l. Els agents van fer una immobilització
preventiva del vehicle fins a l’arribada d’un conductor habilitat que es va fer càrrec
del vehicle i el va retirar. Els agents van denunciar administrativament al conductor
per no respectar l’estacionament a la zona de minusvàlids i per no tenir l’ITV en
vigor.
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Denunciat el conductor d’una motocicleta per no tenir el permís de conduir
A les 21.35 h de dilluns, una patrulla de la Policia Municipal va observar com un
motorista realitzava una infracció de trànsit al carrer de Mossèn Josep Montcau, a
l’alçada del carrer d’Edison. En aturar-lo i demanar-li la documentació, els agents
van comprovar que el motorista no havia tingut mai el permís de conduir. Se li van
obrir diligències per un delicte contra la seguretat viària i es van realitzar actes per
informar-li dels seus drets i per citar-lo al jutjat.

Un conductor dóna positiu a un control d’alcoholèmia
A l’1.25 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal que efectuava un
control d’alcoholèmia ha aturat un conductor amb simptomatologia de trobar-se sota
els efectes de l’alcohol. Els agents li han realitzat la prova estimativa d’alcoholèmia,
en la que ha donat una taxa de 0,41 mg/l. Seguidament, han acompanyat al
conductor a Prefectura per realitzar les proves de contrast, també amb resultats
positius de 0,40 mg/l i 0,42 mg/l. Els agents han denunciat administrativament al
conductor per conduir havent consumit begudes alcohòliques i la grua municipal ha
retirat el vehicle a la seva base.

Denunciat per conduir de forma negligent i no tenir l’ITV en vigor
A les 2.15 h d’aquesta matinada, un patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
ha observat com un vehicle circulava en contra direcció pel carrer del Prat de la
Riba. Els agents l’han aturat a l’alçada del carrer de la Cartoixa de Vallparadís. El
conductor ha manifestat que no era el propietari del vehicle, sinó un mecànic que
l’havia agafat del taller. Els agents han intentat posar-se en contracte amb el
propietari del vehicle per comprovar que tenia coneixement dels fets, però no han
pogut. Finalment, els agents han denunciat al conductor per conduir de manera
negligent en contra direcció i per no tenir l’ITV del vehicle en vigor. El vehicle ha
estat traslladat a Prefectura fins que el propietari pugui ser informat dels fets.
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