Nota de premsa
Terrassa, 28 de juny de 2019

Detingut per un delicte contra la salut pública
El detingut amagava substàncies estupefaents a un vehicle abandonat
Dimecres, a les 20.29 h, una patrulla de la Policia Municipal de paisà vigilava una
persona que es dedicava a la venda de substàncies estupefaents a la zona del parc
del Nord, que amagava a un vehicle abandonat al carrer de Mossèn Pursals, a
l’alçada del carrer de Francesc Salvans. La patrulla van vigilar la zona indicada per
observar els moviments de la persona sospitosa i el vehicle esmentat. Els agents
van procedir a la identificació i l’escorcoll de la persona sospitosa i el vehicle
abandonat, i se li va decomissar 132,40 g de haixix. Es va detenir a aquesta persona
per un delicte contra la salut pública i es van aixecar actes per retirar la substància
decomissada. El detingut va ser portat a Prefectura, on se li van obrir diligències
penals.

Denunciat per conducció temerària i no aturar-se a un control policial
Aquesta matinada, a les 2 h, els agents d’un control policial a la carretera d’Olesa,
amb la carretera de Martorell, han observat com un vehicle, amb tres persones a
l’interior, feia cas omís del control i marxava amb una conducció temerària. Els
agents han interceptat el vehicle al carrer de Calderón de la Barca i el conductor ha
sortit corrent. Finalment, els agents l’han aturat a la plaça de l’Assemblea de
Catalunya. S’ha procedit a identificar a aquesta persona i se li ha realitzat la prova
d’alcoholèmia estimativa, amb una taxa de 0,30 mg/l. Els agents han acompanyat al
conductor a Prefectura per realitzar-li les proves d’alcoholèmia de contrast, amb un
resultat negatiu. S’ha denunciat administrativament al conductor per la conducció
temerària i per no respectar la ordre d’aturar-se al control policial.

Detenció d’una persona amb un ciclomotor sostret
Avui divendres, a les 3.51 h, la trucada d’un particular ha avisat que una persona
estava circulant amb un ciclomotor per les places interiors del carrer de Sant Cosme,
a l’alçada del carrer de Jacint Elías, fent molt de soroll. Una patrulla de la Policia
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Municipal ha acudit al lloc dels fets i ha identificat al conductor del ciclomotor. Els
agents han comprovat que el ciclomotor tenia interposada una denúncia per
sostracció i han procedit a la detenció del jove per un delicte de robatori. Els agents
han demanat la presència d’una grua per portar el ciclomotor sostret a Prefectura i
iniciar els tràmits per informar al seu propietari.
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