Nota de premsa
Terrassa, 22 maig de 2018

Decomís de tabac de contraban a l’interior d’un
vehicle
Un control de la Policia Municipal ha localitzat un total de 230 caixes de tabac
A l’1 h d’aquesta matinada, un dispositiu de control de pas de la Policia Municipal
que feia tasques de seguretat ciutadana, ha aturat un turisme al passeig del Vint-idos de Juliol, a l’alçada del carrer de Josep Trueta, ocupat per quatre persones. Els
agents han procedit a identificar-los i escorcollar tant el vehicle com els ocupants,
trobant nombroses caixes de tabac al maleter del vehicle. Quan els agents han
demanat explicacions al conductor per les caixes de tabac que portava, aquest no ha
sabut explicar la seva procedència, així com tampoc el seu ús o destí, i no ha
mostrat cap factura justificant de la compra. Els agents han observat que els paquets
de tabac no tenien el corresponent segell d’“Impuesto sobre las labores del tabaco”.
Realitzada la consulta a la base de dades policials, s’ha comprovat que el conductor
tenia antecedents administratius per contraban.
Els agents han traslladat el tabac decomissat a la Prefectura de la Policia Municipal,
on s’ha realitzat un recompte i acta de comís, amb el resultat de 230 paquets. Així
mateix, a l’escorcoll d’un dels acompanyants del conductor s’ha trobat una gran
quantitat de diners en metàl·lic. S’ha obert sanció administrativa, ja que el valor total
dels articles no superen els 15.000 euros per ser considerats un delicte, i s’han
iniciat els tràmits per presentar el tabac a l’Agència Tributària - Servei de Vigilància
Duanera.
Adjuntem imatge del material decomissat.

Denunciat un conductor en estat ebri
A les 18.50 h de dilluns, un ciutadà va informar la Policia Municipal que un conductor
presumptament ebri estava fent una conducció agressiva a prop dels edificis de la
Rambla de Francesc Macià, a l’alçada del carrer de Girona. El testimoni va facilitar la
descripció del conductor i del seu vehicle. Al lloc van acudir diverses unitats, que van
aturar el vehicle i van identificar als dos ocupants que hi viatjaven. Els agents van
sotmetre al conductor a la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre portàtil,
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donant un valor positiu de 0,30 mg/l en aire expirat. Va ser traslladat a la Prefectura
de la Policia Municipal, on se li van fer les proves en un etilòmetre evidencial, donant
un valor positiu de 0,39 mg/l i 0,39 mg/l. El conductor va ser denunciat i el vehicle
immobilitzat per la grua municipal, que el va traslladar a la seva base. Els agents van
trobar en l’escorcoll del conductor i de l’acompanyant substàncies estupefaents,
presumptament cocaïna, que van comissar, i van redactar sendes denúncies.

Un motorista cau en no poder evitar l’impacte d’una pilota
A les 19.45 h de dilluns, una patrulla dels Mossos d’Esquadra va requerir la
presència d’agents de la Policia Municipal a un accident de circulació que va tenir
lloc a l’avinguda de Josep Tarradellas, a l’alçada del carrer d’Amadeu de Savoia.
Sembla que una motocicleta circulava per l’avinguda i, a l’alçada de la plaça de Lluís
Companys, no va poder evitar l’impacte d’una pilota, que el va sorprendre. El
motorista va perdre el control del vehicle i va caure al terra, patint contusions
diverses. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.
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