Nota de premsa
Terrassa, 9 d’abril de 2018

Un baralla entre dues persones pel repartiment d’un
premi acaba amb una detenció
Un dels identificats tenia una ordre de recerca, detenció i ingrés en presó
Cap a les 14 h de dissabte, un particular va trucar a la Policia Municipal per informar
que diverses persones s’estaven barallant a una sala de joc situada a l’avinguda de
Jacquard. La prefectura va comissionar diverses patrulles, que van parlar amb les
parts enfrontades i els testimonis per concloure que dues persones havien iniciat una
barallar pel repartiment del premi d’una màquina escurabutxaques que les dues
reclamaven com a propi. Els agents van manifestar que les persones enfrontades es
coneixien i no volien posar denuncia dels fets. Una ambulància va arribar al lloc,
però no va d’haver d’intervenir perquè no hi va havia cap lesió entre les parts.
En la identificació de les parts, els agents van comprovar que un dels implicats tenia
una ordre de recerca, detenció i ingrés en presó. Els agents van procedir a la seva
detenció i el van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per ser reconegut
per un metge abans traslladar-lo a prefectura.

Diligències per no tenir el permís en vigor, ni l’assegurança del vehicle, ni
haver passat l’ITV
A les 21.10 h de divendres, una dotació policial que circulava per l’avinguda del
Vallès, a l’alçada del camí de Can Farcan, va aturar un vehicle que havia comés una
infracció de trànsit. Els agents van sol·licitar la documentació al conductor i van
comprovar que havia tingut una pèrdua de vigència del permís de conduir i no havia
fet els cursos necessaris per obtenir-lo de nou. Els agents li van obrir diligències per
aquest motiu, que comporta un delicte contra la seguretat viària. Els agents també
van comprovar que el vehicle no tenia ni assegurança obligatòria ni tampoc no havia
passat l’ITV, per la qual cosa van denunciar administrativament al conductor i el
vehicle va ser immobilitzat i traslladat al dipòsit municipal.
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Denunciat per circular sota els efectes de substàncies estupefaents
A las 3.10 h de dissabte, una patrulla de Policia Municipal en servei ordinari va
observar un vehicle amb tres ocupants amb una conducció estranya. Els agents el
van aturar al carrer de Josep Tapioles, a l’alçada del carrer d’Almeria, i van
comprovar que la conductora tenia simptomatologia de trobar-se sota els efectes
d’alguna substància estupefaent. En un escorcoll preventiu, els agents van trobar en
poder d’un dels ocupants del vehicle 2,5 g de haixix i 2,3 g de marihuana. Van
realitzar acta de denúncia dels fets, decomissant les substàncies. Posteriorment, van
sotmetre a la conductora a la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat negatiu.
Els agents van acompanyar la conductora a prefectura per realitzar les proves del
drogotest, en les que va donar positiu en THC i cocaïna. Finalment, va ser
denunciada per conduir el vehicle sota els efectes de substàncies estupefaents,
immobilitzant el seu vehicle fins que un altre conductor se’n va fer càrrec.

Denunciat per circular amb una taxa d’alcoholèmia positiva
A las 4.10 h dissabte, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar un vehicle amb una conducció erràtica a l’avinguda del Tèxtil, a l’alçada de
la carretera de Rubí. Els agents el van aturar i van comprovar que el conductor
presentava simptomatologia d’estar afectat per l’alcohol. Sotmès a la prova
d’alcoholèmia estimativa, el conductor va donar una taxa de 0,75 mg/l. Els agents el
van traslladar a prefectura per realitzar les proves concloents, amb valors novament
positius, amb taxes penals, fet pel qual se li van obrir diligències per un delicte contra
la seguretat del trànsit. Finalment, un conductor habilitat es va fer càrrec del vehicle.

Instrucció de diligències a dos conductors per alcoholèmies positives
A les 3.45 h de diumenge, una dotació policial va aturar un vehicle amb una
conducció erràtica al carrer de Tàrrega, a l’alçada de l’avinguda del Pintor Mir. Els
agents van comprovar que el conductor tenia simptomatologia d’haver consumit
alcohol i li van realitzar la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que va donar una
taxa de 0,70 mg/l. Els agents també van observar que aquesta persona estava
miccionant a la via pública, fet pel qual se li va realitzar denúncia administrativa.
Posteriorment, el agents van aturar un segon conductor que passava pel seu costat i
també presentava simptomatologia d’alcoholèmia positiva, tal i com va mostrar la
prova estimativa que se li va realitzar, amb una taxa de 0,80 mg/l. Els agents van
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traslladar als dos conductors a prefectura per realitzar les proves d’alcoholèmia de
contrast, en les que tot dos van donar taxes positives penals. Els agents els van obrir
diligències per delictes contra la seguretat viària i van immobilitzar els vehicles. En
l’escorcoll, a un dels conductors se li van trobar substàncies estupefaents,
concretament marihuana i cocaïna, i una navalla. Els agents van realitzar acta de
denúncia i van intervenen les substàncies i la navalla.

Atropellament amb lesions d’una vianant
Sobre les 11 h de divendres, el 112 va informar la Policia Municipal de
l’atropellament d’una vianant al carrer de Calderón de la Barca, a l’alçada del carrer
de Núria. Una patrulla desplaçada al lloc va observar que una dona havia estat
atropellada i es trobava inconscient. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades dels fets i van realitzar
l’informe tècnic d’accidents.

Despreniment d’una part d’una façana
A les 14.15 h de diumenge, la trucada d’un particular va informar la Policia Municipal
del despreniment de part d’una façana a la rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de
Grànius. Una unitat desplaçada al lloc va observar que una part de la façana havia
caigut a la vorera sense causar danys ni ferits i es va sol·licitar la presència de
Bombers al lloc. Els efectius de Bombers van netejar la zona afectada pel
despreniment per evitar noves caigudes. Finalment, els agents van realitzar acta de
danys de la façana i van informar els propietaris.
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