Nota de premsa
Terrassa, 10 de juny de 2019

Dues detencions per un presumpte delicte contra la
salut pública el cap de setmana
La Policia Municipal va detenir dos homes per possessió i venda de
substàncies estupefaents, un divendres i l’altre dissabte
La Policia Municipal de Terrassa ha detingut aquest cap de setmana dues persones
per un presumpte delicte contra la salut pública. La primera detenció es va produir
divendres a la tarda, i la segona, dissabte al vespre.
La primera detenció va ser fruit de l’escorcoll d’una persona que fugia en veure la
presència policial. Els fets van tenir lloc les 16.25 h, quan un home que caminava pel
passatge de la Constància, en veure una patrulla de la Policia Municipal, va sortir
corrents. La patrulla el va aturar i escorcollar, i els agents li van trobar a sobre 190
euros en bitllets fraccionats i diverses peces de haixix, amb un pes total de 50,1 g,
per la qual cosa es va procedir a la seva detenció. El detingut, a petició seva, va ser
traslladat a Mútua de Terrassa i després de ser assistit els agents el van traslladar a
les dependències de Policia Municipal per realitzar diligències per un presumpte
delicte contra la salut pública. A més, van lliurar al detingut diferents requeriments
que tenia pendents.
Dissabte a les 21.38 h un ciutadà va trucar la Policia Municipal, comunicant que a la
terrassa interior d’un bar ubicat al carrer de Miquel Vives hi havia un home que
portava tota la tarda venent substàncies estupefaents. Dues patrulles es van
desplaçar al lloc indicat i van identificar l’home gràcies a la descripció facilitada per la
persona que va trucar. Els agents van escorcollar aquesta persona, trobant diverses
bossetes amb presumptes substàncies estupefaents, i diners fraccionat. Els agents
van detenir-lo i traslladar-lo a les dependències policials per a dur a terme les
corresponents diligències.
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Sis accidents amb ferits el cap de setmana
Al llarg del cap de setmana s’han produït un total de sis accidents amb persones
ferides; quatre divendres i dos dissabte:
Divendres a les 13.28 h, a l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada de l’avinguda de
Can Jofresa, es va produir una col·lisió a conseqüència de la qual va resultar ferida
lleu una persona. L’ambulància la va traslladar a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa.
Divendres les 19.03 h, el 112 va avisar la Policia Municipal de l’atropellament d’un
menor al carrer de Sicília. Sembla que l’atropellament es va produir per la manca de
visibilitat del conductor, provocada pel fet que hi havia un turisme estacionat sobre
un pas de vianants. Els agents van denunciar el vehicle infractor. Una unitat del SEM
va atendre el menor ferit i el va traslladar a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa,
acompanyat de la seva mare.
Divendres a les 21.49 h van col·lidir dos vehicles a la cruïlla dels carrers Concili
Egarenc i Pintor Torras. L’ambulància va traslladar a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa una persona que va resultar ferida.
Divendres a les 23.17 h, un motorista va caure de manera fortuïta a la rotonda que
enllaça la carretera de Rubí, la carretera N-150 i el carrer de Guillem de
Muntanyans. Els agents, en arribar al lloc, van assegurar la zona per protegir el
motorista, fins que va arribar una ambulància i el va traslladar a l’Hospital de
Terrassa.
Dissabte a la 1.20 h, novament un motorista va patir una caiguda fortuïta, en aquest
cas al carrer del Col·legi, a l’alçada del carrer del Vall. El motorista va resultar ferit i
l’ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa. A més de
l’ambulància i la patrulla policial, també es va desplaçar al lloc una dotació de
Bombers, encara que no va ser necessària la seva actuació.
Finalment, dissabte a les 20.07 h, dues persones van ser atropellades a l’avinguda
del Vallès, a prop de l’avinguda de Béjar. L’atropellament es va produir quan dos
vehicles van topar per encalç i com a conseqüència, el que anava davant, desplaçat
per l’impacte, va envestir dues dones, que van ser traslladades per una ambulància
a l’Hospital de Terrassa.
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Un conductor marxa del lloc després de xocar amb quatre cotxes estacionats
Ahir diumenge, a les 0.17 h, un turisme va topar amb quatre vehicles que es
trobaven estacionats, provocant diversos danys materials. Segons testimonis, del
vehicle van baixar dos homes que van marxar corrents. Una grua d’Egarvia va
traslladar el vehicle abandonat a la seva base, on resta immobilitzat per manca
d’assegurança obligatòria i per tenir la ITV caducada. Els agents van denunciar el
propietari per aquestes infraccions i per marxar del lloc de l’accident sense facilitar
dades.
Alcoholèmies positives la nit de dissabte
La matinada de dissabte, la Policia Municipal va realitzar dues proves d’alcoholèmia
amb resultat positiu.
A les 5.15 h, a l’avinguda de Barcelona, una patrulla va aturar un vehicle que
realitzava una conducció erràtica. En demanar la documentació al conductor, aquest
mostrava símptomes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. La prova
d’alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0’72 mg/l i els agents van traslladar el
conductor a les dependències policials, on l’etilòmetre evidencial va donar resultats
de 0.76 i 0.70 mg/l. Per aquest motiu, els agents van obrir diligències per un
presumpte delicte conta la seguretat vial.
Minuts després, a les 5.44 h, el testimoni d’un accident de trànsit produït al carrer de
Jaen va trucar la Policia Municipal. La patrulla traslladada va localitzar un vehicle
que n’havia colpejat un altre que estava estacionat. No hi havia persones ferides. La
conductora va donar positiu (0’54 mg/l) a la prova d’alcoholèmia i els agents la van
traslladar a les dependències policials, on les proves de contrast van donar resultats
de 0.55 mg/l i 0.52 mg/l. Els agents van obrir diligències.
Eco-equip va netejar la zona de l’accident i una patrulla va restar al lloc fins que una
grua privada va retirar el vehicle que havia quedat inutilitzat mecànicament.
Incendi en un solar privat
Dissabte a les 15.30 h, la Policia Municipal va rebre avís del 112 per un foc iniciat en
un solar al carrer de Valldoreix. Una patrulla es va adreçar al lloc dels fets, on una
dotació de Bombers va controlar el foc en pocs minuts, de manera que només van
resultar afectats uns cinc metres quadrats de matolls. El foc es va originar pel
llançament de material pirotècnic, que en caure a terra no s’havia apagat encara.
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Recuperació d’un vehicle sostret
Ahir diumenge, cap a les 20.30 h, la Policia Municipal va rebre una alerta del 112,
informant que hi havia un vehicle desfrenat al carrer de Iugoslàvia. En arribar la
patrulla al lloc indicat, els agents van comprovar que sobre aquest vehicle hi
constava una denuncia per sostracció. La patrulla va sol·licitar una grua d’Egarvia,
que va traslladar el turisme a les dependències policials, per tal de realitzar els
tràmits corresponents.
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