Nota de premsa
Terrassa, 5 de març de 2019

La Policia Municipal de Terrassa entra en un bar i
aixeca acta per diverses infraccions i anomalies
Dues persones també van ser denunciades per tinença i consum de drogues

La Policia Municipal va realitzar el 15 de febrer una entrada i inspecció d’un bar, ubicat al
carrer Sant Crispí, arrel del seguiment iniciat per la Unitat de Delinqüència Urbana (UDUI),
degut a les queixes veïnals. El servei es va dur a terme per 14 agents i dos comandaments
de les unitats de la UDUI, la Unitat de Suport Operatiu i Prevenció (USOP) i la Unitat de
Vigilància Territorial (UVT).
Es van identificar un total de 53 persones a l’interior del local, on es van detectar diferents
infraccions com:
•

La responsable del local tenia tolerància amb el consum de tabac i de substàncies
estupefaents

•

A l’interior del local s’havien habilitat estàncies que no constaven a la llicència
d’activitats i s’estava realitzant una activitat que no corresponia exactament amb la
llicencia de bar

•

Excés d’aforament

•

S’havien realitzat instal·lacions elèctriques de manera artesanal que posaven en greu
risc la seguretat del establiment. També s’havia instal·lat una barbacoa i una petita
cuina sense cap autorització ni contracte de l’empresa subministradora del butà, i els
extintors del local estaven caducats des de feia més de dos anys.

Es van aixecar actes per iniciar un expedient sancionador per les nombroses infraccions i
deficiències detectades, en base a la llei 11/2009 d’espectacles i activitats recreatives de
Catalunya, així com també es va instar a la responsable a reparar les deficiències.
Es va realitzar una acta, en base a la Llei 42/2010 del consum de tabac, per tolerància al
consum de tabac, així com dues denúncies al fumadors, així com dues actes de denúncies
per infraccions a la Llei 4/2015 per la tinença de drogues i/o substàncies estupefaents.

*Enviem una imatge relacionada amb aquesta incidència en un document adjunt.
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Detenció d’un individu per un delicte contra la Salut Pública
Dimarts de la setmana passada, 26 de febrer, a les 21 h, una patrulla de la Policia Municipal
que feia un servei al carrer del Germà Joaquim, amb el carrer de Wilson, va detectar una
intensa olor a marihuana provinent de l’interior del vehicle, en el que hi havia el conductor i
una acompanyant. Una altra unitat va acudir al lloc per realitzar l'escorcoll dels dos individus
i del vehicle, on els agents van trobar diverses substàncies estupefaents fraccionades. Per
aquest motiu, es va efectuar el trasllat del conductor a Prefectura per realitzar una plena
identificació, ja que no va aportar cap document acreditatiu. A l’interior del vehicle es van
localitzar diverses bosses de marihuana, amb un pesatge total de 71'6 g, a més de 193'7 g
de haixix i tres caixetes amb pol·len de marihuana, amb un pes de 78'30 g. A causa de les
diferents substàncies fraccionades trobades durant l'escorcoll, a més d’una navalla per
efectuar el tall de les substàncies, es va procedir a la detenció del conductor per un
presumpte delicte contra la salut pública i es va realitzar acta d’investigació a l'acompanyant.

Un motorista ferit a un accident de circulació a la Cogullada
Dilluns, a les 13.50 h, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que alertava que
s’havia produït una col·lisió entre una motocicleta i un turisme a la Rambleta del Pare
Alegre, a l’alçada del carrer de Lepant. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que
hi havia un motorista ferit. 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.

Un vehicle implicat en un accident col·lideix contra un semàfor
A les 20.35 h d’ahir dilluns, va tenir lloc un accident de circulació entre dos vehicles al carrer
del Tren de Baix, a l’alçada del carrer del Gasòmetre. Un vehicle patrulla va informar que no
hi havia ferits però sí danys patrimonials. Sembla que un dels vehicles va sortir desplaçat a
causa de l’impacte i va col·lidir contra un semàfor. Els vehicles van ocupar la via i la
circulació es va veure afectada durant uns quaranta minuts. Es va donar avís a la grua
municipal per retirar els vehicles i recuperar la circulació amb normalitat. Una ambulància va
acudir al lloc, però no va ser necessària la seva assistència. Es va donar avís als tècnics de
l’empresa responsable del manteniment dels semàfors per esmenar l’avaria. A les 21.10 h
es va restablir la circulació amb normalitat.
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