Nota de premsa
Terrassa, 19 de febrer de 2019

Un conductor ebri punxa una roda quan intentava
fugir de la Policia Municipal
S’ha mostrat hostil i ha menyspreat als agents, motiu pel qual ha estat
denunciat
A l’1.20 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer de Colom, a l’alçada de l’avinguda de Santa Eulàlia, s’ha creuat
amb un turisme que ha realitzat una maniobra evasiva davant la presència policial.
En intentar fugir, el turisme ha punxat una roda i ha aturat la marxa. Els agents han
identificat al conductor i han observat que podia estar ebri. Li han realitzat la prova
de detecció alcohòlica i ha donat un resultat positiu de 0,42 mg/l en aire expirat. Els
agents han confeccionat denúncia administrativa i el vehicle ha quedat immobilitzat
mecànicament. El conductor s’ha mostrat hostil i ha menyspreat als agents, motiu
pel qual també ha estat denunciat.

Falsa alarma de fuita de gas a una comunitat de veïns
Ahir dilluns, a les 9.15 h, es va rebre a la Sala del 092 una trucada del 112 que
alertava d’una possible fuita de gas a una comunitat de veïns del carrer de Ricardo
Caro, a l’alçada del carrer de Miquel Vives. Una unitat policial motoritzada va acudir
al lloc i va informar que s’havien presentat dues unitats de Bombers al lloc. L’agent
va tallar la circulació del carrer per facilitar la seva feina. Els bombers van
inspeccionar i mesurar els gasos a tota la comunitat, amb resultat negatiu,
determinant que havia estat una falsa alarma, possiblement provocada per un
dissolvent o una pintura. Els efectius de bombers van marxar del lloc a les 9.30 h i la
circulació es va restablir amb normalitat.

Denunciat per conduir sense el permís
Dilluns, a les 16.05 h, un agent fora de servei va trucar a la Sala del 092 per informar
que estava circulant per l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de la Mare de
Déu del Carme, darrera d’un vehicle el conductor del qual no tenia el permís de
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conducció. Dos vehicles patrulla van interceptar i aturar el vehicle sospitós. Els
agents van identificar al conductor i, en consultar la base de dades de la DGT, van
comprovar que no tenia el permís de conducció a causa de la retirada dels punts. A
més, van veure que el vehicle tampoc no tenia concertada l’assegurança obligatòria.
El conductor va ser denunciat penalment per un Delicte contra la Seguretat Viària i
per la manca d’assegurança. El vehicle va ser immobilitzat per la grua municipal.
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