Nota de premsa
Terrassa, 27 de març de 2018

Un conductor amb diligències penals per donar
positiu en les proves d’alcoholèmia
Circulava amb el seu vehicle per la Rambleta del Pare Alegre donant cops a un
altre cotxe que circulava davant del seu
Una conductora que circulava per la Rambleta del Pare Alegre a les 19:15 hores va
alertar l’agent de la Policia Municipal que realitzava la regulació del trànsit amb motiu
de les obres de la plaça del Doré, que el vehicle que circulava darrera del seu li
estava donant cops a la part posterior del seu cotxe. L’agent va requerir la presència
d’altres unitats policials per realitzar les proves d’alcoholèmia al conductor del
vehicle que estava realitzant la infracció, ja que mostrava signes evidents de trobarse sota la influència de begudes alcohòliques, i va donar un resultat positiu de 0,80 i
0,71 mg./l. Davant d’aquests resultats es van instruir diligències penals per un
presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

Controls a diferents punts de la ciutat acaben amb dues actes de sanció per
tinença de substàncies estupefaents
La Policia Municipal ha realitzat aquesta matinada diversos controls de persones i
vehicles a diferents punts de la ciutat. Durant les operacions, s’han decomissat
substàncies estupefaents a dues persones. A una d’elles se li ha trobat 1,10 grams
de marihuana i a l’altra, 3.50 grams de la mateixa substància. Les unitats policials
han confeccionat les actes per tramitar les oportunes sancions administratives.

Decomís de cocaïna i acta de sanció a l’ocupant d’un vehicle
Una unitat policial que circulava pel carrer Navas de Tolosa a la 01:30 hores de la
matinada ha aturat un vehicle que circulava amb tres ocupants. Els agents han
identificat les tres persones que viatjaven al cotxe i han escorcollat el vehicle, trobant
0,6 grams de cocaïna que portava a sobre una de les persones. Els agents han
confeccionat la corresponent acta de sanció administrativa per la tinença de la
substància.
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