Nota de premsa
Terrassa, 11 de juny de 2018

Ateses dues persones que estaven esteses davant
d’un portal i duien diverses quantitats de droga
Tots dos individus són investigats per presumpte tràfic d’estupefaents
A les 0.40 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal ha estat
requerit per uns ciutadans, que han alertat els agents que hi havia dues persones
esteses al terra i amb convulsions davant d’un portal. Els agents han informat a la
Sala de Comandament que es trobaven a la carretera de Castellar, a l’alçada del
carrer de Ferran Canyameres, i que havien demanat la presència d’una ambulància.
Els sanitaris de l’ambulància han atès a les dues persones i els han traslladat a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per una possible intoxicació. Les dues
persones afectades portaven entre la roba i a la bossa diverses quantitats de
drogues. En concret, una portava 0,2 g de cocaïna, 1,1 g de marihuana, 2,9 g de
resina de haixix i 0,5 ml d’èxtasi; i l’altra, 2.6 g de marihuana, 46,2 g de resina de
haixix i 40 ml d’èxtasi. Els agents han portat les substàncies líquides a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa per esbrinar el seu contingut i han confirmat que es
tractava d’èxtasi. A la Central de Comandament s’han realitzat consultes a les
directrius de la Fiscalia, que informa que les quantitats trobades de drogues són
presumptament destinades al tràfic d’estupefaents. Totes dues persones són
investigades per un presumpte delicte contra la salut pública i citades per declarar.
S’han confeccionat actes de denúncia i s’han decomissat les substàncies.

Un camió colpeja una persona que anava en patinet
A les 11:20 h de divendres, el 112 va informar a la Policia Municipal d’una col·lisió
entre un vehicle i l’usuari d’un patinet al la Ronda de Ponent, a l’alçada de l’avinguda
de l’Abat Marcet. Dos vehicles motoritzats van acudir al lloc i van informar que un
camió havia col·lidit amb un jove que circulava en patinet. Sembla que aquesta
persona va creuar pel pas de vianants amb el patinet, va pujar a la vorera i, a
continuació, va baixar novament a la calçada en el moment en que passava un
camió, que el va colpejar amb el mirall retrovisor. Una ambulància el va atendre al
lloc. Els agents van realitzar una inspecció ocular del lloc i un informe tècnic
d’accident.
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Un motorista cau al terra en intentar evitar una col·lisió
A les 11.30 h de divendres, el 112 va comunicar a la Policia Municipal la caiguda
d’una motocicleta al carrer d’Ibáñez de Aldecoa, a l’alçada del carrer de Camprodon.
Una patrulla va acudir al lloc i va informar que el motorista estava ferit. Sembla que
un turisme es va avançar en un senyal de cediu el pas per tenir visió de la cruïlla i el
motorista va caure al terra quan frenava per evitar la col·lisió. Una ambulància va
traslladar el motorista a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un motorista cau per una taca d’oli a la calçada
A les 19.25 h de divendres, la trucada d’un ciutadà va informar a la Policia Municipal
que una motocicleta havia caigut al terra a conseqüència d’una taca d’oli que hi
havia a la cruïlla del carrer de Baldrich i la carretera de Montcada. Un vehicle patrulla
va acudir al lloc de l’accident, on una altra patrulla va efectuar tasques de regulació
de la circulació. Els agents van demanar a la Central de Comandament quatre sacs
de sepiolita per minimitzar el perill de lliscament a causa de la taca d’oli. Una
ambulància va traslladar al motorista ferit a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Denunciat per conduir en estat ebri i sense el permís
A les 3.15 h de la matinada de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va aturar
un vehicle que circulava pel carrer de Tàrrega, a l’alçada de l’avinguda del Pintor Mir.
En parlar amb el conductor, els agents van observar mostres de que es trobava sota
els efectes de l’alcohol. Va ser traslladat a la Prefectura, on se li van realitzar les
proves de detecció alcohòlica en aire expirat en un etilòmetre evidencial, amb un
resultat positiu de 0,91 mg/l i 0,88 mg/l. Els agents van consultar la base de dades
policials i a la DGT i van comprovar que no constava que aquesta persona tingués
cap permís de conducció. Per tot això, es van obrir diligències penals vers al
conductor i el vehicle va quedar immobilitzat al carrer.

Dos homes detinguts pel robatori d’un ciclomotor
A les 16.50 h de dissabte, un vehicle de la Policia Municipal que patrullava pel barri
de Can Boada, va observar a la zona del transvasament de la Riera del Palau un
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ciclomotor sense matrícula posterior ocupat per dues persones. Els agents el van
aturar. Consultada la base de dades policials, els agents van veure que el ciclomotor
no constava com a sostret, però van seguir sospitant de la situació. Van consultar
llavors les dades de la DGT i el Padró Municipal i van contactar amb el propietari del
ciclomotor que hi constava, que els va manifestar que li acabaven de sostreure el
vehicle. Els agents van detenir els ocupants de la motocicleta i els van traslladar a la
Prefectura per ser investigats per un presumpte robatori de vehicle. El ciclomotor va
ser traslladat a les dependències policials per ser lliurat al propietari.

Finestra que cau al carrer sobre un vehicle
A les 16.30 h de dissabte, una trucada va informar a la Policia Municipal que una
finestra havia caigut a sobre d’un vehicle al carrer del Germà Joaquim, a l’alçada de
l’avinguda de Santa Eulàlia. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que la
finestra havia caigut des d’un tercer pis sobre un turisme, que estava correctament
estacionat, provocant-li danys al parabrises, al capó i el mirall retrovisor. Cap
persona va resultar afectada. Els agents van contactar amb els propietaris de la
finestra i del vehicle i van realitzar acta de danys. També els van informar del
procediment a seguir amb les seves companyies asseguradores.

Denunciat un conductor en estat ebri
A les 18.10 h de dissabte, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va observar com
un turisme feia una infracció al carrer de Menéndez y Pelayo, a l’alçada de
l’avinguda de Santa Eulàlia. Els agents el van aturar i van parlar amb el conductor.
Els agents li van realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat en un
etilòmetre portàtil, amb un valor positiu de 0,72 mg/l. Una altra patrulla va custodiar
el vehicle mentre el conductor era traslladat a la Prefectura per realitzar les proves
de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, amb un resultat positiu de 0,66
mg/l i 0,62 mg/l. El conductor va ser denunciat administrativament i el vehicle
immobilitzat. Poc desprès, una persona es va fer càrrec del vehicle.

Un conductor ebri aturat al mig de la rotonda
A les 6.40 h de diumenge, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava
per la plaça de la Dona va veure un turisme aturat al mig de la rotonda. Quan els

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

agents van anar a parlar amb al conductor van veure com aquest sortia del vehicle
però no era capaç de mantenir la verticalitat. Li van realitzar la prova de detecció
d’alcohol en aire expirat en un etilòmetre portàtil, amb un resultat positiu de 0,73
mg/l. Un patrulla va traslladar al conductor a la Prefectura, on se li van realitzar les
proves de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, donant resultats positius
de 0,72 mg/l i 0,72 mg/l. El conductor va ser denunciat administrativament per la
infracció, i penalment per l’alcoholèmia. El vehicle va ser immobilitzat a la base
d’Egarvia.
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