Nota de premsa
Terrassa, 19 de setembre de 2018

Denunciat per conduir sota els efectes de les
drogues i portar, presumptament, ketamina
El conductor va donar positiu al drogotest en diverses substàncies
psicotròpiques
A les 14.25 h d’ahir, un vehicle patrulla que circulava per la carretera de Montcada,
va veure, a l’alçada del carrer de l’Agricultura, com un conductor realitzava una
conducció erràtica i se li aturava el motor fins a dues vegades, sense cap causa
aparent. Els agents van aturar el vehicle i van realitzar la prova d’alcoholèmia al
conductor, amb un resultat negatiu. El conductor mostrava una actitud molt excitada.
Els agents van inspeccionar el vehicle, on van trobar 8 g d’una substància,
presumptament ketamina. El conductor va ser traslladat a la Prefectura, on se li va
realitzar la prova del drogotest, amb resultat positiu en diverses substàncies
psicotròpiques. Se li van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat del
trànsit, així com també denúncies administratives per les infraccions comeses. El
vehicle va ser immobilitzat per la grua municipal.

Denunciat un conductor ebri
Cap a les 2 h d’aquesta matinada, un patrulla de la Policia Municipal que feia
tasques de vigilància al carrer de Núria, a l’alçada del carrer de Moisès, va observar
com un vehicle quedava aturat al mig de la cruïlla. Els agents van parlar amb el
conductor i van comprovar que mostrava evidents símptomes de trobar-se sota els
efectes de l’alcohol. Se li va realitzar la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre
portàtil, amb un resultat positiu de 0,45 mg/l en aire expirat. Els agents van
inspeccionar el vehicle i van trobar una peça de 7 g de, presumptament, haixix; 9,3 g
d’una substància, presumptament, marihuana; a més d’un esprai de defensa, que els
agents van recollir mitjançant acta de denúncia. El conductor va ser traslladat a la
Prefectura, on se li van realitzar les proves de detecció alcohòlica en un etilòmetre
evidencial, amb resultats positius de 0,42 mg/l i 0,38 mg/l. El conductor va ser
denunciat i el vehicle immobilitzat.
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Un vehicle es desfrena al carrer de Colom
A les 11.40 h d’ahir dimarts, un patrulla de la Policia Municipal que circulava pel
carrer de Colom va observar un vehicle que s’havia desfrenat, a l’alçada del carrer
de Rafael Roig, sense col·lidir amb cap vehicle o mobiliari urbà. Es van fer les
gestions per localitzar al propietari, que va acudir al lloc dels fets. Els agents van
confeccionar denuncia per no haver pres les mesures de precaució necessàries per
què no es posés en marxa espontàniament el vehicle. En comprovar les dades del
vehicle a la base de dades de la DGT, es va comprovar que no tenia l’assegurança
obligatòria, per la qual cosa es va fer la denúncia corresponent i es va immobilitzar el
vehicle.
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