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Detenen un home a Vinyols i els
Arcs per conducció temerària i donar
positiu en alcohol i drogues
El detingut circulava amb el permís de conduir retirat
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat un home de 42 anys, de nacionalitat
espanyola i veí de Reus, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, conduir sota
els efectes de l'alcohol i les drogues i conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts.
La detenció es va produir sobre les 15.30 hores al quilòmetre 1146,8 de la N-340 a Vinyols i els
Arcs, després que un turisme avancés a gran velocitat i fent ziga-zagues dos vehicles d'ordre
públic dels mossos que circulaven per l'A-7 en sentit Cambrils. En el moment d'avançar-los,
l'infractor va estar a punt de col·lidir-hi en envair part del carril per on transitaven. Aquest
conductor va accelerar per intentar fugir i no va fer cas de les indicacions dels mossos per tal que
s'aturés al voral de la carretera.
Durant la seva fugida, el conductor va generar situacions de perill per a la resta d'usuaris de la
via i també per als policies que finalment van poder aturar-lo i fer baixar el conductor el qual
continuava mostrant-se desafiant i amb actitud agressiva. En notar la forta olor a alcohol i
observar l'estat de l'home, el qual no vocalitzava i li costava mantenir l'equilibri, es va requerir
suport a una patrulla de l'Àrea Regional de Trànsit. Els agents li van realitzar la prova d'alcoholèmia
i el resultat va ser de 0,44 mg/l. També li van fer la prova de drogues i va donar positiu per
cocaïna.
Davant d'això, els agents van detenir-lo per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues així
com per conducció temerària. Així mateix, van comprovar que li constava una pèrdua del permís de
conduir per vigència de punts, la cinquena en els darrers anys.
El detingut, a qui li constava un antecedent pels mateixos fets, va quedar en llibertat la mateixa
tarda del passat divendres amb l'obligació de presentar-se davant el jutjat d'instrucció en funcions
de guàrdia de Reus quan sigui requerit.
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