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Denunciades 52 persones per incompliment del Decret d Estat d Alarma

Director, Wednesday 25 March 2020 - 19:46:08

La Policia Municipal de Terrassa treballa per garantir el compliment de les mesures adoptades amb l entrada en vigor
de l Estat d Alarma pel COVID-19

La Policia Municipal va denunciar a 52 persones, al llarg del dia d ahir i aquesta matinada, per incompliment de les mesures
establertes al Decret d Estat d Alarma en diverses actuacions.
Fins a 46 persones van ser denunciades per trobar-se a la via pública i no poder demostrar cap causa justificada d acord amb el
Decret d Estat d Alarma.

En un altre cas, la trucada d un ciutadà va informar la Policia Municipal, a les 0.10 h d aquesta matinada, de la presència,
durant més de dues hores, d un individu a l interior d un vehicle estacionat al carrer d Estanislau Figueres. Una
dotació policial va acudir al lloc i va denunciar a aquest individu per incompliment del Decret d Estat d Alarma, ja que no va
poder justificar el motiu de trobar-se a la via pública. A més, també va quedar denunciat per tinença de substàncies
estupefaents, ja que els agents li van trobar a sobre una paperina amb 0,3 g de pols blanca.

Després de rebre diverses trucades, a les 19.20 h d ahir, per avisar de la presència d un grup de persones a les escales
de la Biblioteca del Districte 3, al Parc de Vallparadís, una dotació policial va acudir al lloc i va identificar a una persona, a la que
també se li va aixecar una acta per portar al damunt un cúter.

Actuacions a dos establiments
Un total de quatre persones van ser denunciades per incompliment del Decret d Estat d Alarma en una actuació policial
realitzada a dos establiments per exercir l activitat ahir dimarts. En el primer cas, un particular va informar la Policia Municipal, a
les 19.15 h, que al carrer del Renaixement hi havia un establiment obert al públic. Els agents desplaçats al lloc van informar el
propietari i el van denunciar perquè la seva botiga no es troba dintre de la tipologia d establiments amb permís per obrir.

En la segona actuació, una trucada va informar, a les 20.40 h, que hi havia un
establiment obert al carrer d Holanda, del qual entrava i sortia gent. Una dotació va
acudir al lloc, on va poder comprovar que se sentia música provinent de l interior del
local. Els agents hi van accedir a l interior del local, on van trobar tres persones, que
van quedar denunciades.

Acompanyament per desinfectar

D altra banda, la Policia Municipal va realitzar ahir, durant el vespre i la nit, diverses
actuacions d acompanyament de l empresa contractada per l Ajuntament per
realitzar la desinfecció de diversos llocs d afluència de persones a la ciutat, com el
Mercat del Triomf; l Estació del Nord, de Renfe i de FFCC; el CAP Rambla; el Mercat
de la Independència; el CAP Oest; els voltants de la Prefectura de Policia Municipal i
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els Serveis Socials, a Glòries Catalanes amb carretera de Montcada; la plaça dels
Drets Humans i voltant de l Estació de FFCC i de les Consultes Externes de Mútua;
la plaça del Doctor Robert, davant de l Hospital Universitari MútuaTerrassa i de
l Hospital de Sant Llàtzer.

