Nota de premsa
Terrassa, 25 d’abril de 2019

Detingut un conductor ebri amb una ordre de
detenció pendent
Circulava amb un vehicle amb una roda punxada
A les 0.07 h d’aquesta matinada, diverses dotacions de la Policia Municipal que es
trobaven realitzant controls policials planificats han aturat a la cruïlla del passeig del
Vint-i-dos de Juliol, amb la carretera de Castellar, un turisme que circulava amb una
roda punxada. El conductor del vehicle, que presentava signes evidents de trobar-se
sota els efectes de l’alcohol, ha donat un resultat positiu de 0,89 mg/l en les proves
d’alcoholèmia que se li han realitzat. A més, en consultar les seves dades, els
agents han esbrinat que el conductor tenia pendent una ordre judicial de recerca i
detenció d’un jutjat de Sabadell. Per aquest motiu, s’ha procedit a la detenció
d’aquesta persona que, a més, serà investigada per un possible delicte contra la
seguretat de trànsit.

Incendi en una empresa de la carretera de Rellinars
A les 16.30 hores d’ahir dimecres, un veí va comunicar a una patrulla de la Policia
Municipal que sortia fum d’un local ubicat a la carretera de Rellinars, a l’alçada de
l’avinguda de l’Abat Marcet. Van acudir al lloc la patrulla policial i tres dotacions de
Bombers, que van treballar durant uns 20 minuts per sufocar el foc. Segons els
primers indicis, el foc es podria haver originat quan un operari de l’empresa va tallar
amb una serra radial un dipòsit de gasoil i una espurna hauria pogut iniciar la
combustió. No hi va haver ferits, només danys materials a causa de les flames i el
fum.

Cremen uns cartrons davant d’un establiment de la rambla d’Ègara
A les 0.55 hores d’aquesta matinada, personal d’Eco-Equip ha comunicat a la central
de la Policia Municipal que estaven apagant amb extintors uns cartrons que
cremaven a la vorera de la rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer del Doctor Cabanes,
i que havia resultat danyada la façana d’un establiment comercial. Una dotació de
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Bombers ha acudit al lloc per extingir el foc definitivament. La patrulla ha realitzat un
acta d’incendis.

Una conductora sancionada per alcoholèmia positiva
A les 0.50 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
turisme a l’avinguda de Jaume I, a l’alçada del carrer del Periodista Grané. Els
agents han denunciat administrativament la seva conductora, ja que ha donat un
resultat positiu de 0,46 mg/l en les proves d’alcoholèmia que se li han realitzat.
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