Nota de premsa
Terrassa, 9 de març de 2018

Aprehensió de paperines de cocaïna a un conductor
i el seu acompanyant
El conductor també va ser denunciat per donar positiu al test d’alcoholèmia
A la 1 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va observar un vehicle amb dos
ocupants que circulava sense destí aparent pels voltants del carrer de Sant Mateu.
Els agents van aturar el vehicle per identificar les dues persones que l’ocupaven. En
un petit escorcoll, els agents li van trobar al conductor dues paperines de cocaïna de
0,3 g i 0,6 g, i al seu acompanyant una paperina de 0,5 g, presumptament de la
mateixa substància. En el transcurs de l’actuació policial els agents van observar en
el conductor senyals d’estar sota d’influència de l’alcohol, fet pel qual va ser sotmès
la prova estimativa, en la que va donar un resultat de 0,44 mg/l. El conductor va fer
posteriorment les proves evidencials a les dependencies policials, donant resultats
positius, fet pel que va ser denunciat administrativament.

Fuita de gas en unes obres a un domicili particular
A les 9.55 h d’ahir, el 112 va alertar la Prefectura de la Policia Municipal d’una fuita
de gas a un domicili del carrer de Sicília, a l’alçada del carrer de Nàpols. També va
activar els Bombers i el SEM. Vàries unitats policials van acudir al domicili, en el que
els operaris que feien obres de millora havien foradat una canonada del gas i havien
provocat un escapament. Els agents van evacuar els propietaris del domicili i, per
precaució, també les persones del domicili del costat. Els efectius dels Bombers van
tancar el pas del gas i es va donar avís a la companyia subministradora per reparar
la canonada afectada. Finalment, els agents van poder obrir el carrer de Sicília, tallat
per precaució mentre els Bombers treballaven en la fuita.

Immobilització d’un vehicle per no tenir l’assegurança obligatòria i per
presumpta falsificació de la fixa de l’ITV
Cap a les 17.30 h de dijous, una patrulla de Policia Municipal de Terrassa va aturar
un vehicle a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Colom. Els agents van
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comprovar que el vehicle no tenia l’assegurança obligatòria en vigor i que no havia
passat l’ITV des de l’any 2013, tot i que el conductor els va presentar la fixa d’una
ITV en vigor de l’any 2018. Finalment, el agents van obrir diligències al conductor per
un delicte de falsificació de document oficial i se li va retirar la fixa d’ITV falsificada.

Denunciat un conductor amb una taxa d’alcoholèmia positiva
A les 4.55 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle que feia
una conducció erràtica per la carretera de Matadepera, a l’alçada del carrer de
Mataró. Els agents van veure en el conductor mostres de trobar-se sota els efectes
de l’alcohol i li van realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que va donar un
resultat de 0,66 mg/l. El conductor va ser traslladat a Prefectura per realitzar-li les
proves concloents, també amb resultats positius. El conductor va ser denunciat per
aquest motiu.
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