Nota de premsa
Terrassa, 22 de gener de 2019

Dos conductors denunciats per alcoholèmia i per
possessió de marihuana en un control de pas
Els fets han tingut lloc la matinada d’avui dimarts
A les 0.45 h d’aquesta matinada, la Policia Municipal ha realitzat un control estàtic de
pas a la rambleta del Pare Alegre, amb la carretera de Montcada. Els agents han
aturat un vehicle i han percebut una forta olor a marihuana provinent de l’habitacle.
Els agents han escorcollat l’interior del vehicle i han trobat 0,5 g d’una substància de
color marró, presumptament marihuana. Els agents l’han recollit i han redactat actadenúncia per possessió de substàncies estupefaents.
Posteriorment, el control ha aturat un altre vehicle, el conductor del qual semblava
ebri, tal com ha demostrat la prova d’alcoholèmia, que ha donat un resultat positiu de
0,55 mg/l. En consultar la base de dades de la DGT, s’ha comprovat que el vehicle
no tenia concertada l’assegurança obligatòria. Per tot això, s’ha denunciat al
conductor administrativament i el vehicle s’ha immobilitzat i traslladat per la grua
municipal a la seva base.

Una forta olor a gasolina provoca una alarma a un habitatge de Can Boada
A les 17 h d’ahir dilluns, el 112 va alertar d’una possible fuita de gas a una comunitat
de veïns del carrer de la Hispanitat, a l’alçada del passatge del Penyal. Un vehicle
patrulla va acudir al lloc i va informar que l’olor semblava provenir del quart pis. Els
agents van tallar la circulació al carrer per facilitar els treballs de dues dotacions del
Parc de Bombers de Terrassa que hi van actuar. Des de Bombers es va informar
que no es tractava d’una fuita de gas, sinó que la forta olor era de benzina, tot i que
no podien determinar l’origen en aquell moment. Una dotació de Bombers va
romandre al lloc per intentar esbrinar l’origen de la forta olor. A les 21.15 h, es va
requerir un altre cop la presència d’una dotació policial per donar-los suport. També
es va donar avís als tècnics del servei d’urgència de l’empresa subministradora del
gas perquè fessin una inspecció detallada de tota la comunitat de veïns, però no van
trobar cap fuita de gas. Tampoc no es va poder identificar en aquell moment l’origen
de la forta olor a gasolina.
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