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Detingut un conductor que
triplicava el màxim d'alcohol permès
L'home, de nacionalitat francesa, va ser enxampat a Molins de Rei circulant amb
excés de velocitat
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres un conductor per circular begut i amb
excés de velocitat al Baix Llobregat. L'home, de 34 anys i nacionalitat francesa, circulava a 147
Km/h per l'autovia A-2 a Molins de Rei, en un tram de via limitat a 80 Km/h. En la prova
d'alcoholèmia el conductor va donar una taxa tres vegades més de la permesa.
Els fets van passar a les 05:20 hores de divendres. El conductor presentava signes evidents
d'anar sota els efectes de les begudes alcohòliques. En la prova de detecció alcohòlica va donar un
resultat de 0,77 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, una taxa penal, tres vegades més de la
permesa que és 0,25 mg/l.
El detingut, amb domicili a França, és presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del
trànsit, per conduir sota els efectes de l'alcohol i amb excés de velocitat. Passarà en les properes
hores davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.
Circula begut i sense punts del carnet
En un altre control, en aquest cas al Monsià, el 15 d'agost, els Mossos van imputar penalment un
conductor, veí de Tortosa, que circulava begut i va tenir un accident de trànsit a Amposta. A més,
els agents van comprovar que el conductor havia perdut tots els punts del permís de conduir.
Pels volts de les cinc de la matinada del mateix dia es va produir un accident de trànsit al
quilòmetre 7,5 de la carretera C-12, al terme municipal d'Amposta. Quan els mossos van arribar al
lloc van observar que el conductor tenia tots els símptomes d'anar sota els efectes de les
begudes alcohòliques. Li van realitzar la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0.73
mg d'alcohol per litre d'aire expirat, triplicant la taxa màxima permesa.
A més, els agents van comprovar que l'home havia perdut de vigència del permís de conduir per
la pèrdua total de punts. Per tot això, els mossos van denunciar penalment el conductor del
turisme per conduir en estat etílic amb resultat d'accident de trànsit i per conduir amb el permís
suspès temporalment.
En una altra actuació la matinada del dia 16 d'agost, agents de trànsit de Tortosa que realitzaven
un control preventiu de drogues i alcohol, al quilòmetre 0,2 de la carretera TV-3404 a Sant Jaume
d'Enveja (Montsià) van aturar un turisme el conductor del qual va donar una taxa d'1.2 mg
d'alcohol per litre d'aire expirat. El conductor, un home de 26 anys de nacionalitat espanyola i veí
de Tortosa, va quedar imputat per un delicte contra la seguretat del trànsit.
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