Nota de premsa
Terrassa, 22 de maig de 2019

Detinguda una persona per un delicte contra la salut
pública
Portava a sobre cocaïna, una bàscula i diners en efectiu
Ahir dimarts, a les 20.40 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar al carrer del Doctor Torras i Bages, a l’alçada del carrer del Pare Font, com
un home va fer un moviment evasiu en adonar-se de la presència policial. Els agents
van identificar i escorcollar a aquesta persona i li van trobar a sobre 5,4 g de,
presumptament, cocaïna, una bàscula de pesatge de precisió i 600 euros en
metàl·lic, sense saber donar cap explicació raonable de perquè portava aquesta
quantitat de diners en efectiu. Els agents van procedir a la seva detenció. Informat
dels seus drets, el detingut va demanar ser assistit per un metge i els agents el van
portar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Posteriorment, el detingut va ser
traslladat a Prefectura, on se li van obrir diligències penals per un delicte contra la
salut pública.

Accident de trànsit amb un motorista ferit lleu
Dimarts, a les 9.40 h, una trucada del 112 va informar d’un accident de trànsit, amb
dos vehicles implicats, a la carretera de Rubí, a l’alçada de l’avinguda del Vallès.
Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va observar que en l’accident hi
havia un motorista implicat, que s’havia lesionat per la col·lisió. Sembla que el
turisme va fer un gir a la dreta i va col·lidir amb la motocicleta. Una ambulància va
atendre al motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els
agents van agafar dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Un conductor circula sense permís de conduir en vigor
Avui, a les 0.20 h de la matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari ha observat com un vehicle no respectava la llum vermella d’un semàfor a la
Rambla Ègara, a l’alçada del carrer de Gutenberg. Els agents l’han aturat i li han
demanat la documentació al conductor per denunciar administrativament la infracció.
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En aquest moment, han comprovat que aquest no tenia el permís de conduir en
vigor per una pèrdua de punts. Per aquest motiu, els agents l’han denunciat
penalment per un delicte contra la seguretat viària i han immobilitzat el vehicle.
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