Nota de premsa
Terrassa, 14 de febrer de 2019

Denunciat per tinença de marihuana un conductor
que s’havia fet escàpol
Els fets han tingut lloc en un control policial a Can Jofresa
A les 0.45 h d’aquesta matinada, en un control estàtic de pas de la Policia Municipal
a l’avinguda de Santa Eulàlia, amb la carretera de Rubí, un dels agents ha indicat a
un conductor que parés el vehicle, però aquest ha accelerat i ha fugit del control
policial. S’ha iniciat llavors un seguiment fins que els agents l’han aturat. Els agents
han identificat al conductor i han escorcollat el vehicle. Consultades les dades de la
DGT, han comprovat que no li constava cap permís i que ja li constava una denuncia
anterior per conduir sense permís. Durant l’escorcoll els agents han trobat 5,3 g de
marihuana. El conductor ha estat denunciat penalment per un Delicte contra la
Seguretat Viària i també per tinença de marihuana.

Denunciats per possessió de marihuana i d’un ganivet a la via pública
Ahir dimecres, a les 21 h, agents de paisà del la Policia Municipal que s’adreçaven a
fer un servei van observar dues persones amb una actitud i moviments que els van
fer sospitar al carrer de Colom, amb el carrer del Bages. Els agents van procedir a
identificar-los. Mentre parlaven amb ells, es va apropar un tercer home amb una
bossa a la mà amb dos cabdells de marihuana, que no es va adonar de la identitat
dels agents. Els agents van identificar a les tres persones i, en un moment donat,
l’últim dels sospitosos que s’havia apropat va treure un ganivet que portava amagat
a un mitjó i el va ficar a una esquerda de la paret. Els agents es van adonar i van
recollir l’arma blanca. Finalment, aquesta persona va ser denunciada per la tinença
de 4,5 g de marihuana i per tinença d’un arma blanca a la via pública.

Un conductor ebri denunciat per la Policia Municipal
Aquest dimecres, a les 21:25 h, una patrulla de la Policia Municipal que circulava per
la rambla de Francesc Macià, a l’alçada del passatge de la Mare de Déu de la
Balma, va observar com un vehicle circulava en contra direcció. El van seguir fins a
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aturar-lo i van parlar amb el conductor. De seguida, es van adonar que aquest podia
estar ebri, per la qual cosa li van realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire
expirat, amb un resultat positiu de 0,86 mg/l. El conductor va ser denunciat
penalment per un Delicte contra la Seguretat Viària i es va immobilitzar el vehicle.

Accident de circulació amb ferits a Parc Vallès
Dimecres, a les 22.10 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava
d’un accident de circulació al carrer de Colom, a l’alçada de la plaça de la
Tecnologia, on un dels vehicles implicats havia quedat encastat. Un vehicle patrulla
va acudir al lloc, juntament amb una ambulància i dos vehicles de Bombers. Els
agents van informar que hi havia dos vehicles implicats i que un dels conductors
havia resultat ferit. L’ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Es va donar avís a la grua municipal per retirar els
vehicles del mig de la via. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan un dels vehicles
sortia del Parc Vallès i s’incorporava al carrer de Colom, sense adonar-se que
s’aproximava un altre vehicle. Van col·lidir i un dels vehicles va sortir desplaçat i va
pujar a la vorera fins a col·lidir amb una caixa de connexions elèctriques. Els agents
van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident. El servei de vigilància
de Parc Vallès va donar avís al servei d’averies de la companyia elèctrica, ja que
una caixa de connexions elèctriques va resultar danyada.
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