Nota de premsa
Terrassa, 6 de juny de 2018

Denunciat un conductor per contraban de tabac
Una patrulla ha aturat un vehicle que portava 159 paquets de tabac amagat
A les 2.30 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal de
Terrassa que realitzava servei ordinari de vigilància i seguretat ciutadana, ha
observat com un vehicle circulava a gran velocitat al passeig Vint-i-dos de Juliol, a
l’alçada del carrer de Sant Gaietà. Els agents l’han aturat i han identificat el
conductor. En realitzar l’escorcoll del turisme, els agents han trobat una bossa amb
uns 30 paquets de tabac de la marca Winston i 109 paquets més de la marca
Marlboro al maleter. Seguidament, han trobat amagats al compartiment del motor 20
paquets més de la marca Winston. Cap dels paquets localitzats portaven el segell
del “Impuesto sobre las labores del tabaco”.
Els agents han preguntat al conductor per la procedència del tabac, però aquest no
ha volgut facilitar cap informació al respecte, així com tampoc no ha presentat cap
factura de compra. Donat que l’import del tabac trobat és inferior a 15.000 euros, se
li ha realitzat una denúncia administrativa adreçada a l’Autoritat Duanera, a la
Agència Tributària i al Servei de Vigilància Duanera. El tabac s’ha decomissat, s’ha
aixecat acta i s’ha traslladat a la Prefectura de la Policia Municipal.
Adjuntem una imatge del tabac decomissat.

Caiguda fortuïta d’una motorista
A les 14.20 h d’ahir dimarts, el 112 va informar la Policia Municipal de la caiguda
d’una motorista a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Jiloca. Un vehicle
patrulla va acudir al lloc i va informar que es tractava d’una treballadora de Correus i
que estava ferida. Sembla que l’accident va tenir lloc quan la motorista circulava per
l’avinguda del Vallès i, degut a la pluja, la seva motocicleta va relliscar i va caure al
terra. Una ambulància la va atendre i la va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic
d’accident. Des de la Central es va trucar a Correus, que va enviar al lloc de
l’accident un responsable que es va fer càrrec de la motocicleta accidentada.
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Una col·lisió amb cinc vehicles implicats
A les 20 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal que s’havia produït una
col·lisió amb ferits a la rambla de Francesc Macià, a l’alçada del carrer de Roig i
Ventura. Al lloc va acudir un vehicle patrulla, que va confirmar que hi havia dos
turismes implicats en la col·lisió i tres turismes més que estaven estacionats. Sembla
que els dos vehicles van col·lidir i un d’ells va desviar la seva trajectòria i va col·lidir
també amb tres vehicles que estaven correctament estacionats. Com a resultat de
l’impacte, un dels vehicles va quedar al mig de la via amb danys mecànics de
consideració, fent necessària l’actuació de la grua municipal per retirar-lo i poder així
restablir la circulació amb normalitat. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
informe tècnic d’accident.

Un conductor denunciat per conduir sense permís
A les 22 h d’ahir, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va aturar un ciclomotor al
passeig de Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de l’avinguda de Barcelona. En consultar
les dades del conductor a la DGT, van comprovar que no havia obtingut mai un
permís vàlid per a la conducció de vehicles. Per aquest motiu, se li van obrir
diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit i el ciclomotor es va
immobilitzar. Poc desprès, el conductor denunciat va presentar-se amb una persona
que es va fer càrrec del ciclomotor.
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