Nota de premsa
Terrassa, 11 de juny de 2019

Dos detinguts per un delicte contra la salut pública
Un grup de persones estaven consumint substàncies al carrer
Ahir dilluns, a les 20.22 h, la trucada d’un particular a Prefectura va informar que un
grup de persones estaven consumint substàncies estupefaents a la porta d’un
habitatge al carrer de Sant Cosme, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol.
Dues patrulles de la Policia Municipal van acudir al lloc indicat, on hi havia un grup
de set persones. Els agents van identificar a aquestes persones i a dues d’elles els
van trobar a sobre un total de 24 bossetes de marihuana i diners fraccionats. Per
aquest motiu, van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública.
Els agents van decomissar la substància i van traslladar als detinguts a Prefectura
per posar-los a disposició judicial.

Enfonsament del sostre d’una nau sense cap víctima
Dilluns, a les 18.20 h, una trucada del 112 va informar que s’havia enfonsat el sostre
del que semblava una nau abandonada al carrer de Navas de Tolosa, amb la
carretera de Rubí, i que s’havia avisat a Bombers. Una patrulla de la Policia
Municipal va tallar el carrer per tal de facilitar la feina dels Bombers, i també es va
donar avís a TMESA per desviar el trajecte dels autobusos urbans de la zona
afectada. Els efectius de Bombers van comprovar que no hi havia cap persona
atrapada al lloc i es va donar avís a un arquitecte municipal per valorar l’estat de la
nau. L’arquitecte municipal va manifestar que la nau ja tenia diversos expedients
oberts i que no s’havia de fer cap intervenció imminent. Les dotacions de Bombers
presents van assegurar la zona i els agents policials van tornar a obrir el carrer al
trànsit.

Una persona denunciada per tinença i consum de substàncies estupefaents
Ahir dilluns, a les 20.10 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar com un grup de persones estaven consumint substàncies estupefaents a la
via pública, a la plaça de Guernika. Els agents van procedir a identificar i escorcollar
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a aquestes persones, i a una d’elles se li va trobar a sobre 0,9 g de marihuana. Per
aquest motiu, va ser denunciada administrativament per consum i tinença de
substàncies estupefaents. Els agents van decomissar la substància per la seva
anàlisis.

Atropellament d’un vianant al passeig del Vint-i-dos de Juliol
A les 21.03 h d’ahir dilluns, la trucada d’un particular a Prefectura va alertar que un
vehicle havia atropellat a un vianant al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del
passeig de les Lletres, i que aquest estava ferit. Una patrulla de la Policia Municipal
va arribar al lloc i va demanar la presència d’una ambulància, que va traslladar al
vianant ferit a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar dades i
testimonis dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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