Nota de premsa
Terrassa, 16 de març de 2018

Detingut un conductor que portava substàncies
estupefaents per un delicte contra la salut pública
Els agents van trobar 685 euros en bitllets fraccionats en petites quantitats
A la 1.50 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
ha observat un vehicle que circulava a una velocitat sospitosament lenta pel carrer
de Farell, a l’alçada de l’avinguda del Vallès. Els agents l’han aturat i han demanat la
documentació al conductor, que s’ha mostrat nerviós i ha donat respostes
contradictòries. En l’escorcoll del conductor i el vehicle han trobat 8,2 g de cocaïna
en roca i 685 euros en bitllets fraccionats en quantitats petites. Els agents han
procedit a la detenció del conductor per un delicte contra la salut pública i l’han
traslladat a prefectura. També han trobat al maleter del vehicle un bat de beisbol,
que han decomissat, i han realitzat acta de denúncia administrativa. S’ha activat una
grua d’Egarvia per retirar el vehicle d’una plaça d’aparcament reservada per a
persones amb mobilitat reduïda on estava mal estacionat.

Una furgoneta marxa del lloc d’un accident amb un motorista ferit
A les 9.10 h d’ahir, un particular va informar la Policia Municipal d’un accident entre
una furgoneta i una moto a la cruïlla de la carretera de Rubí i el carrer de Mossèn
Perramon, en el que el motorista havia resultat ferit lleu. Es va donar avís al SEM i
es va comissionar una patrulla. Sembla que la furgoneta va colpejar la motocicleta
quan va sortir del semàfor i va intentar girar, i va marxar del lloc sense deixar les
seves dades ni preocupar-se del motorista, caigut a terra. L’ambulància va traslladar
el motorista a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar l’informe tècnic
d’accidents.

Un accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta
A les 19.50 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’un accident amb un
turisme i una motocicleta implicats al carrer Pantà, a l’alçada del carrer de Sant
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Valentí. Van acudir al lloc de l’accident una patrulla i una ambulància, que va atendre
al motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
realitzar l’informe tècnic d’accident.
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