Nota de premsa
Terrassa, 24 de maig de 2019

Detingut per un delicte contra la salut pública
Els agents han sorprès un individu quan passava substàncies estupefaents a
un altra persona
Ahir dijous, a les 20.25 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
sorprendre a un individu quan li estava passant a un altre una substància a la via
pública. Els agents van identificar a les dues persones implicades en l’intercanvi que,
en adonar-se de la presència policial, van llençar al terra quatre embolcalls amb 0,5
g de cocaïna. Els agents van detenir a la persona que havia passat la substància per
un delicte contra la salut pública i el van traslladar a Prefectura. L’altre individu va ser
denunciat administrativament amb un acta per tinença de substàncies estupefaents.
Els agents van decomissar la substància per ser pesada i analitzada.

Accident de trànsit amb un motorista lesionat lleu
Dijous, a les 14.20 h, una trucada del 112 va informar d’un accident de trànsit amb
un motorista ferit al carrer de Colom, a l’alçada del carrer del Llobregat. Una patrulla
de la Policia Municipal va atendre al motorista, ferit lleu. Posteriorment, una
ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
agafar dades dels fets i van realitzar informe tècnic d’accident.

Denunciat un conductor amb possessió de substàncies estupefaents
Aquesta matinada, a les 0.05 h, en un control de pas de la Policia Municipal a la
carretera d’Olesa, a l’alçada del carrer de Carrasco i Formiguera, els agents han
aturat un vehicle. En procedir a escorcollar al conductor i el vehicle, els agents han
trobant fins a quatre peces de haixix, amb un pes d’entre 2 g i 2,6 g cadascuna. S’ha
decomissat la substància i s’ha denunciat administrativament al conductor per
tinença de substàncies estupefaents.
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Denunciat un conductor per donar positiu a un control d’alcoholèmia
Aquesta matinada, a l’1.25 h, en un control d’alcoholèmia de la Policia Municipal de
Terrassa ubicat a l’avinguda de Font i Saguè, amb la carretera de Castellar, s’ha
aturat un conductor que presentava simptomatologia d’haver consumit alcohol. Els
agents li han realitzat la prova d’alcoholèmia estimativa, en la qual ha donat una taxa
positiva de 0,55 mg/l. Seguidament, els agents han acompanyat al conductor a
Prefectura per fer-li les proves d’alcoholèmia de contrast, novament amb un resultat
positiu de 0,57 mg/l. Els agents han denunciat administrativament al conductor per
conduir sota els efectes de l’alcohol i han immobilitzat el vehicle, que ha retirat la
grua municipal. Els agents també han escorcollat al conductor, al que se li ha trobat
a sobre 1,4 g de marihuana i 0,3 g de cocaïna, motiu pel qual ha estat també
denunciat administrativament per tinença de substàncies estupefaents.
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