Nota de premsa
Terrassa, 8 de juliol de 2019

Detingut per un presumpte delicte contra la salut
pública
Els fets han tingut lloc aquesta matinada, a la plaça de les Josefines
Al voltant de l’1.30 h d'aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha
observat un vehicle estacionat a la plaça de les Josefines, ocupat per dues persones
amb una actitud sospitosa que, en veure la presència policial, han intentat amagar
alguns objectes. Els agents han escorcollat el vehicle i han trobat un DNI a nom
d’una persona que no hi era present, una navalla d’afaitar, una defensa extensible,
una catana i tres telèfons mòbils de dubtosa pertinència.
A més, un dels ocupants del vehicle també portava a sobre 87,1 g de haixix i una
paperina de cocaïna, i ha estat detingut per un presumpte delicte contra la salut
pública. Els objectes trobats han estat decomissats a l’espera de conèixer la seva
procedència.

Incendi a un establiment en obres del Raval de Montserrat
A les 12.19 h de divendres, un agent de la Policia Municipal que es trobava de servei
va observar que sortia molt de fum d’una botiga en obres del Raval de Montserrat.
En el moment que notificava el fet, a la central de comunicacions es rebia una
trucada del 112 informant del mateix incendi, i que ja s’havia donat avís a Bombers i
al SEM. Al lloc hi van actuar tres dotacions de Bombers i del SEM, i la Policia
Municipal va fer un cordó de seguretat i va indicar al veïnat el local afectat que
tanquessin les finestres a causa de la quantitat de fum que hi havia. Els Bombers
van actuar en l’extinció de l’incendi fins a les 15.15 h, aproximadament, i
posteriorment van mantenir el local obert per a que es ventilés. El local va quedar
afectat, així com diverses canonades de l’edifici. Sembla que el foc es podria haver
originat durant la manipulació de material per part dels operaris de l’obra. Cap
persona no va necessitar assistència sanitària.
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Accident de trànsit per encalç a l’avinguda de Font i Saguè
A les 0.14 h de la matinada de dissabte, va tenir lloc un accident de trànsit a
l’avinguda de Font i Sagué, a l’alçada del carrer Avenc del Daví. Sembla que quan
un vehicle va frenar bruscament per evitar atropellar a un gos va rebre un cop per
darrera del vehicle que el seguia i aquest, a la vegada, d’un tercer vehicle. A
conseqüència de la col·lisió en cadena, en la que es van veure implicats un total de
tres vehicles, una de les conductores va haver de ser assistida i traslladada,
posteriorment, per una ambulància a l’Hospital de Terrassa.

Un conductor ebri xoca amb el seu vehicle contra el mur d’una nau
Divendres, a les 6.48 h, un vehicle va xocar contra el mur d’una empresa ubicada al
carrer del Duero, a l’alçada de l’avinguda de Sant Eulàlia. El conductor va donar un
resultat positiu de 0,83 mg/l en les proves d’alcoholèmia que se li van realitzar.
Agents de la Policia Municipal van realitzar un informe tècnic d’accident i el
conductor serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

Un conductor comet una infracció de trànsit i acaba detingut per tenir un
requeriment judicial
A les 17.40 h de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle a
la cruïlla del carrer de Dom Bosco, amb el carrer de Sant Mateu, perquè havia fet
una infracció de trànsit. En consultar les seves dades, els agents van comprovar que
el conductor tenia una ordre judicial de recerca i detenció, fet pel qual va ser
detingut. Tanmateix, se li va obrir un expedient sancionador per portar un ganivet a
la guantera del vehicle.

Dos investigats per conduir sense el permís
A les 20.28 h de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un
ciclomotor per una infracció de trànsit al carrer del Pintor Huguet, a l’alçada del
carrer de Josep Maria Palau. En comprovar les dades del conductor, els agents van
veure que aquest mai havia obtingut un permís de conduir vàlid, fet pel qual serà
investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
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A les 4.09 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
vehicle al carrer de Vinyals, a l’alçada del carrer del Pintor Fortuny. El seu conductor
ha presentat un permís no vàlid, fet pel quan ha estat denunciat administrativament.
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