Nota de premsa
Terrassa, 12 d’abril de 2019

Entrada i escorcoll a dos establiments per possible
consum de substàncies estupefaents
A l’operatiu hi van participar unitats de la Policia Municipal i efectius de la
Policia Nacional

Ahir dijous, a les 20.45 h, diferents unitats de la Policia Municipal, amb efectius de la
Brigada d’Estrangeria de la Policia Nacional, van dur a terme una entrada i escorcoll
a un establiment ubicat al carrer de Sant Crispí, a l’alçada del carrer de la Mare de
Déu del Socors. El dispositiu va estar motivat per les nombroses queixes veïnals
alertant de possible consum i tràfic de substàncies estupefaents. Es van identificar
un total de 19 persones i es van denunciar a dues per tinença de substàncies
estupefaents. Els agents també van realitzar un acta d’inspecció de l’establiment per
deficiències normatives i sanitàries del local. La Policia Nacional va traslladar a sis
persones a les seves dependències per trobar-se en una situació irregular a l’Estat.
El mateix dijous, a les 21.25 h, unitats de la Policia Municipal i efectius de la Brigada
d’Estrangeria de la Policia Nacional van realitzar una altra entrada a un establiment
del carrer de la Poetessa Caparà, a l’alçada del carrer de Girona, que ja havia estat
inspeccionat pel Departament de Treball i tenia un expedient obert. Els agents van
comprovar que a l’interior de l’esmentat establiment hi havia 25 persones, que van
procedir a escorcollar junt amb el local. Els agents van trobar una peça de haixix a la
jaqueta d’un dels individus presents al local, que portava a més una altra peça de
haixix a sobre; i també li van trobar a una altra persona una navalla a l’interior de la
butxaca. Els agents van denunciar a aquests individus administrativament per
tinença de substàncies estupefaents i per la infracció de portar la navalla a sobre.
Els agents de la Policia Nacional van acompanyar a 15 persones a les seves
dependències per identificar-les plenament i, posteriorment, nou van ser detingudes
per trobar-se en una situació irregular a l’Estat.

Dos accidents de trànsit ahir dijous
Dijous, a les 17.35 h, un particular va trucar a Prefectura per alertar d’un accident de
trànsit entre dos turismes al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de la carretera
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de Rellinars. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc, on van comprovar
que els dos conductors es queixaven a causa del cop. Una ambulància va atendre
als ferits i els va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Finalment, els
agents van agafar les dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
Més tard, a les 22.25 h, el 112 va informar d’un accident entre dos vehicles, amb un
motorista ferit, a la Rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de Fra Bonaventura Gran.
Una patrulla de la Policia Municipal va observar que el motorista estava ferit. Aquest
va explicar que havia caigut al terra quan intentava evitar impactar amb un turisme
que havia fet un gir sobtat. El motorista va indicar als agents la matricula del vehicle
que havia marxat del lloc. Posteriorment, una ambulància va traslladar al motorista
ferit a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar declaració als
testimonis i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

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

