Nota de premsa
Terrassa, 7 de juny de 2019

Detingut un home per resistència i atemptat contra
l’autoritat
El propietari d’un ciclomotor sense placa de matrícula ni assegurança es va
encarar amb els agents
Dijous, a les 15.14 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar un ciclomotor aturat sense placa de matrícula al carrer de Huelva, a
l’alçada del carrer de Jerez. Els agents van identificar al propietari, que des del
principi va adoptar una actitud desafiant. En consultar les dades van comprovar que
el ciclomotor no tenia assegurança obligatòria ni l’ITV en vigor i van sol·licitar suport
perquè el propietari del vehicle cada vegada es mostrava més agressiu. Quan els
agents estaven confeccionant la denúncia per les infraccions del ciclomotor, el
conductor els va amenaçar i va oposar resistència activa a les tasques policials.
Finalment, el agents van detenir al conductor per resistència i atemptat contra els
agents de l’autoritat. El conductor va oposar molta resistència i els agents es van
veure obligats a fer ús de la força. Finalment, el detingut va ser traslladat a l’Hospital
de Terrassa, on també va ser visitat un agent, que va resultar lesionat en el moment
de reduir al detingut. Els agents van escorcollar al detingut per al seu trasllat i li van
trobar a sobre 0,40 g de marihuana i 1,80 g de haixix. Per aquest motiu, també es va
denunciar administrativament al detingut per tinença de substàncies estupefaents i
van decomissar-li les substàncies.

Retirada de la branca d’un arbre en perill de caure a la via pública
Ahir dijous, a les 14.26 h, es va rebre un avís a Prefectura que al carrer de Calderón
de la Barca, a l’alçada del carrer de Sant Lluís, hi havia una branca d’un arbre que
podia caure a la via pública. Una patrulla de la Policia Municipal va acordonar la
zona i va donar avís a Bombers. Els efectius de Bombers van tallar la branca que
causava perill. Finalment, els agents van obrir el carrer al trànsit i es va donar avís a
manteniment urbà per retirar els trossos de branca.
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Accident de trànsit amb una motorista ferida
Dijous, a les 19.41 h, la trucada d’un particular va avisar d’un accident de trànsit
entre un turisme i una motocicleta a l’avinguda del Vallès, a l’alçada de l’avinguda de
Béjar. Una patrulla de la Policia Municipal va atendre a la conductora de la
motocicleta implicada en l’accident i va demanar la presència d’una ambulància. Els
sanitaris van atendre a la motorista i la van traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els
agents va realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Una persona detinguda per vendre substàncies estupefaents
Ahir dijous, a les 21.06 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar com un home li passava un embolcall de plàstic a un altre al carrer de Sant
Cosme, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu del Socors. Els agents van identificar
i escorcollar als dos homes. Qui havia passat la substància portava a sobre diners
fraccionats i la substància embolcallada es tractava, presumptament, de 0,8 g de
cocaïna. Els agents van procedir a la seva detenció per un delicte contra la salut
pública. El comprador va ser traslladat a Prefectura per declarar sobre els fets.

Dos motoristes denunciats per alcoholèmies positives
Avui divendres, a les 01.25 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
ha aturat una motocicleta a l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer del
Doctor Cistaré, perquè la passatgera no portava el casc. Els agents han denunciat
administrativament la infracció i han realitzat la prova d’alcoholèmia estimativa al
conductor, que ha donat una taxa positiva de 0,44 mg/l. Els agents han acompanyat
al conductor a Prefectura per realitzar-li les proves de contrast, en les quals ha donat
taxes positives de 0,47 mg/l i 0,44 mg/l. Els agents han denunciat administrativament
al conductor per conduir havent consumit alcohol i han immobilitzat la motocicleta.
A l’1.47 h d’aquesta matinada, una patrulla en servei ordinari de la Policia Municipal
ha aturat un ciclomotor a l’avinguda de les Nacions, a l’alçada de l’avinguda de
Madrid. Els agents han sotmès al conductor a la prova d’alcoholèmia estimativa,
amb un resultat positiu de 0,51 mg/l. Els agents han acompanyat al conductor a
Prefectura per realitzar les proves de contrast, amb una taxa positiva de 0,52 mg/l.
Els agents han realitzat la denuncia administrativa per conduir sota els efectes de
l’alcohol i han immobilitzat el ciclomotor.
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