Nota de premsa
Terrassa, 1 d’abril de 2019

La Policia Municipal deté una persona per
presumpte tràfic de drogues
Portava diverses substàncies a sobre
Una patrulla de la Policia Municipal va detenir el passat divendres a la tarda un home
per presumpte tràfic de drogues. Els fets van tenir lloc minuts abans de les 15.30 h
de la tarda al carrer d’Almeria. Els agents van veure un ciclista que en el moment de
veure’ls feia un moviment evasiu, motiu pel qual el van aturar i demanar la
documentació, i van procedir a realitzar un escorcoll preventiu. Els agents va trobar-li
a sobre diners fraccionats, diverses pastilles blaves de la marca Viagra i sis dosis
d’una substància, presumptament cocaïna. Els agents van detenir-lo, el van informar
dels seus drets i el van traslladar a les dependències policials per tal de posar-lo a
disposició judicial.

Conductor circulant amb un ciclomotor sense assegurança ni ITV
Ahir diumenge, a les 17.30 h, una patrulla de Policia Municipal en servei ordinari va
observar un conductor que circulava amb la roda del seu ciclomotor punxada per la
rambla d’Ègara. Els agents els va aturar a l’alçada del passeig 22 de juliol i, en
demanar al conductor la documentació del vehicle, van comprovar que aquest no
tenia assegurança obligatòria ni ITV en vigor, motiu pel qual van denunciar-lo
administrativament i van immobilitzar el vehicle.
Quatre accidents de trànsit aquest cap de setmana, dos d’ells amb
alcoholèmies positives
Divendres a les 15.36 h la Policia Municipal va rebre avís d’un accident entre un
camió i una motocicleta a la rambleta del Pare Alegre, a l’alçada del carrer Navas de
Tolosa. La patrulla desplaçada al lloc va comprovar que el motorista estava ferit lleu i
que es queixava d’un cop al braç. Una ambulància el traslladar a l’Hospital
Universitari de MútuaTerrassa i una grua privada va retirar de la via la motocicleta.
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També divendres, a les 21.12 h, el 112 informava la Policia Municipal que un turisme
havia col·lidit amb altres vehicles estacionats a l’avinguda de les Nacions, a tocar de
la rotonda amb el carrer de Navarra. Una patrulla va observar que el conductor
presentava simptomatologia d’haver consumit alcohol i li va fer la prova estimativa
d’alcoholèmia, amb una taxa de 1.06 mg/l. Els agents van acompanyar al conductor
a Prefectura per realitzar les proves de contrast.
Ahir diumenge, a les 07.39 h, el 112 va informar la Policia Municipal que dues
persones s’estaven discutint a via pública arran d’un accident de trànsit. La patrulla
adreçada al lloc va sol·licitar una grua per retirar els vehicles de la calçada i una
ambulància per un dels conductors, que es queixava d’un cop. Els agents van
realitzar la prova d’alcoholèmia al conductors, que van donar taxes negatives.
L’ambulància va atendre al conductor ferit i el va traslladar a Hospital Universitari de
MútuaTerrassa.
Finalment, aquesta nit a les 23.13 h un particular ha avisat la Policia Municipal que
s’havia produït un accident amb dos vehicles implicats a la cruïlla de Rambla de
Francesc Macià amb el carrer de Girona, i que un dels conductors anava sota els
efectes de l’alcohol. Una patrulla ha fet la prova d’alcoholèmia estimativa a aquest
conductor, amb una taxa positiva de 0,78 mg/l. Els agents l’han acompanyat a les
dependències policials per realitzar les proves de contrast, amb resultats superiors, i
el conductor ha acabat denunciat penalment, per un delicte contra la seguretat viària.
Alcoholèmies positives aquest cap de setmana
Diverses patrulles de la Policia Municipal han denunciat quatre persones en diversos
controls i serveis ordinaris per alcoholèmies positives. El primer cas va ser dissabte
a les 05.23 h a la rambleta del Pare Alegre. El conductor va donar positiu a la prova
estimativa amb 0,76 mg/l i també a les de contrast, i va acabar denunciat penalment
per un delicte contra la seguretat viària.
També dissabte, a les 23.39 h, una patrulla va aturar a un conductor al carrer de
Sant Cosme, a l’alçada del carrer de Sant Tomàs. L’infractor va donar una taxa de
0,75 mg/l a la prova estimativa. A les proves de contrast també va donar taxes
positives penals, per la qual cosa va ser denunciat per un delicte contra la seguretat
viària.
Finalment, aquesta nit, a les 0.17 h un conductor que circulava pel carrer de Sant
Lluís ha donat una taxa positiva de 0.29 mg/l a la prova estimativa d’alcoholèmia i
0,31 mg/l a la de contrast, per la qual cosa els agents l’han denunciat
administrativament; i a les 05.13 h, un conductor que circulava per la carretera de
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Montcada, ha donat resultats de 0,97 mg/l a la prova estimativa i 1,01 mg/l a
l’evidencial, el qual constitueix delicte contra la seguretat viària.
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