Nota de premsa
Terrassa, 20 de juliol de 2018

Diligències penals contra una persona que podria
estar implicada en un delicte contra la salut pública
Se li van comissar 19 bosses amb petites porcions de marihuana
Passades les 17.30 h d’ahir dijous, una unitat de la Policia Municipal que circulava
pel carrer de Wagner va sentir olor de marihuana a l’alçada de la Rambla de Sant
Nebridi, on hi havia dos individus asseguts en un banc, un dels quals es va amagar
ràpidament un objecte a la butxaca dels pantalons. Els agents els van identificar,
però un dels individus no portava cap tipus de documentació que l’acredités. En
demanar-li que ensenyés el que havia amagat, l’individu els va ensenyar una bossa
petita de plàstic amb una porció de marihuana i un bitllet de cinc euros. Tot seguit,
en l’escorcoll li van trobar en una bossa de mà 19 bosses més, de las mateixes
característiques, i un altre bitllet de cinc euros. Davant els fets, els dos individus van
ser traslladats a la Prefectura, on se’ls va comissar tot el material per trametre’l al
Departament de Governació amb l’acta corresponent. Aquesta persona va ser
informada que s’iniciarien diligències penals per indicis d’estar implicat en un delicte
contra la salut pública.

Un conductor sancionat per donar positiu a les proves d’alcoholèmia
A les 19.15 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal va enxampar un conductor
que rebassava la cruïlla del carrer de Sant Tomàs amb Santa Llúcia sense respectar
un senyal de cediu el pas. Els agents el van identificar i van comprovar que feia
pudor d’alcohol. El van traslladar a la seu policial, on va ser sotmès a les proves
d’impregnació alcohòlica, en les quals va donar resultats de 0,59mg/l i 0,58mg/l. Se li
van emplenar i lliurar dues sancions administratives, una per donar positiu en les
proves d’alcoholèmia i l’altra per la infracció de trànsit. El vehicle va quedar
immobilitzat.
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