Nota de premsa
Terrassa, 6 d’agost de 2018

Dues detencions el cap de setmana per delictes
contra la salut pública
Un va ser el divendres al carrer de Colom i l’altre diumenge al carrer de Josep
Tapiolas
Divendres, 3 d’agost a les 14 h, una patrulla de la Policia Municipal va observar a la
carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Colom, com dos joves que hi havia a
la benzinera, un subministrava a l'altre un petit paquet, que es va amagar dins de la
gorra. Els agents van identificar als joves, i en l’escorcoll van comprovar que el
paquet contenia una substància, presumptament marihuana. Per aquest motiu es va
procedir a la detenció d’aquesta persona, per un presumpte delicte contra la salut
pública.
L’altra detenció va succeït als volts de les 00:25 h de diumenge, quan una patrulla de
la Policia Municipal, que realitzaven una batuda per la zona de Sant Pere Nord, van
observar al carrer Periodista Grané, cantonada amb el carrer de Josep Tapiolas, a
dos homes, que feien un intercanvi. Aquests, a més, en veure la presència policial
van intentar marxar del lloc, cadascú per la seva banda. Els agents van aturar al
conductor de la motocicleta, detectant que portava dues paperines de cocaïna i
diners en efectiu. Per l’acció presenciada i els indicis, es va procedir a detenir a
aquesta persona.

Accident a l’envair el sentit contrari de la circulació
A les 9 h de divendres, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia
Municipal d’una col·lisió sense ferits al carrer de Can Santfeliu, a l’alçada del carrer
del Mas Branca, on un dels implicats podia estar en estat ebri. A lloc es va personar
una dotació que va confeccionar un informe tècnic d’accident. Sembla que l’accident
va passar quan un dels implicats va envair el sentit contrari de la circulació.
El conductor del vehicle causant, va donar una taxa d’alcohol al límit de poder ser
sancionat, sent denunciat no obstant, per circular amb un vehicle sense tenir
l’assegurança obligatòria concertada.
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Col·lisió amb ferits al carrer del Tibidabo
Cap a les 18.30 h de divendres, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia
Municipal d’una col·lisió a la cruïlla del carrer de Tibidabo amb el carrer d’Ordal, amb
un vehicle bolcat. Es van activar els serveis d’emergències, personant-se al lloc una
patrulla de la Policia Municipal, ambulàncies i els Bombers, que van donar la volta al
vehicle bolcat.
Sembla que la col·lisió va passar al no respectar el conductor que circulava pel
carrer de Tibidabo el senyal d’STOP que l’afectava, bolcant posteriorment i
desplaçant-se fins a xocar amb altres vehicles que hi havia estacionats al xamfrà. A
conseqüència de l’accident van resultats ferits ambdós conductors, que van ser
traslladats per una ambulància als serveis d’urgències de l’Hospital de Terrassa.

Conductor ebri causa danys a vehicles estacionats
A les 19.10 h de divendres, un ciutadà va requerir la presencia policial per un
accident, on una de les parts implicades no volia facilitar les dades. Els fets van
passar al carrer de Nou de Sant Pere, a l’alçada del carrer del passeig, quan un dels
implicats, a l’estacionar, va colpejar a vehicles que es trobaven estacionats. Aquest
conductor va donar un resultat positiu de 0.79 mg/l. en les proves d’alcoholèmia que
se li van realitzar. Per aquest motiu, serà investigat per un presumpte delicte contra
la seguretat del trànsit.

Avaria a un transformador a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
Divendres, cap a les 20 h, la Policia Municipal va ser informada pel servei
d’emergències 112 que sortia fum de l’edifici de l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Dues patrulles i dos camions de Bombers hi van acudir. Bombers va
informar que es tractava de l’avaria d’un transformador. No hi va haver afectats per
inhalació de fum i tampoc va repercutir en el funcionament dels serveis mèdics del
centre hospitalari.
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Conductor dóna positiu en alcoholèmia
A les 04.20 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va observar un vehicle
que realitzava una trajectòria erràtica a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del carrer
de Ricardo Caro. El conductor, quan va ser aturat, presentava signes evidents de
trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. En les proves d’alcoholèmia que
se li va realitzar va donar un resultat positiu de 0.722 mg/l. motiu pel que serà
investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

Intervenció de dues armes blanques i de substàncies estupefaents
La matinada de diumenge, cap a les 4.15 h, una patrulla de la Policia Municipal va
aturar un turisme a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, trobant a l’interior del
mateix una navalla i un gabinet. Al conductor del vehicle se li va intervenir també 0.7
grams de cocaïna i 1.4 grams de marihuana.

Accident de trànsit amb ferits a la N150
Un ciutadà va informar diumenge al migdia, cap a les 13.40 h, d’un accident de
trànsit a la carretera Nacional 150, a l’alçada del kilòmetre 20. La patrulla de la
Policia Municipal que va acudir al lloc va confeccionar un informe tècnic d’accident.
Sembla que la col·lisió va passar en accedir, un dels vehicles implicats des de
l’autopista C-58 a la nacional, pel carril de sentit contrari a la circulació. En accedir a
la via, va xocar amb un vehicle que circulava correctament. A conseqüència de
l’accident van ser assistida una conductora, que va ser traslladada per una
ambulància al servei d’urgències de l’Hospital de Terrassa.

Incendi de matolls a la ronda de Ponent
El servei d’emergències 112 va informar ahir, cap a les 16.50 h de l’incendi d’uns
matolls a la ronda de Ponent, a l’alçada del carrer de Josep Llimona. Al lloc s’hi van
personar varies dotacions de policia, serveis sanitaris i Bombers. Van resultar
afectats uns 250 m2 de matolls.
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Conductor investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit
Aquesta matinada, cap a les 00.20 h, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat
un turisme que havia realitzat una infracció de trànsit al carrer de Marinel·lo Bosch, a
l’alçada del de Menéndez y Pelayo. El conductor presentava signes evidents de
trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, raó per la que ha estat sotmès a
les proves de detecció. Els resultats han estat de 0.93 mg/l., fet pel que serà
investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
També aquesta matinada, cap a les 0.45 h, una altra patrulla ha aturat un vehicle
que circulava en direcció prohibida pel carrer de la Castellassa. El conductor ha
donat un resultat positiu de 0.72 mg/l. en les proves d’alcoholèmia que se li han
realitzat. Per aquest motiu, aquesta persona serà denunciada administrativament per
superar la taxa d’alcohol permesa.
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