Nota de premsa
Terrassa, 23 de març de 2018

Un detingut per robatori amb força a l’interior d’un
vehicle estacionat
El sospitós va intentar fugir corrent
A les 2.20 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
realitzava servei ordinari de seguretat ciutadana, ha observat al carrer de Sant
Damià, a l’alçada del carrer de Sant Tomàs, un individu manipulant la porta d’una
furgoneta estacionada. En adonar-se de la presència policial, aquesta persona ha
sortit corrent en sentit contrari, moment en el que s’ha iniciat una persecució policial,
a la que s’hi han sumat dues patrulles més. Els agents han aturat al sospitós al
carrer de Sant Cosme i aquest anava indocumentat. Una patrulla ha inspeccionat la
furgoneta i ha trobat al terra una bossa amb diverses eines, com tres tornavisos, una
clau anglesa i unes tenalles. En la inspecció ocular de la furgoneta els agents han
observat que presentava danys al pany i a la porta del conductor, i també danys a la
porta de l’acompanyant i a una de les portes laterals. Els agents han aixecat acta
dels danys observats i han contactat amb el titular de la furgoneta, que ha posat la
denúncia per intent de robatori. El sospitós ha estat detingut per un intent de robatori
amb força a l’interior de vehicle i traslladat a la Prefectura, on s’han instruït
diligències penals.

Diversos accidents de circulació
A les 12.15 h d’ahir, el 112 va informar la Policia Municipal d’una col·lisió a
l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada del carrer de l’Esla, entre un cotxe i una moto,
en el que el motorista havia resultat ferit. Sembla que el turisme va aturar la marxa
davant un cediu el pas i la motocicleta li va colpejar per encalç, caient al terra. Una
ambulància va atendre el motorista i el va traslladar a un centre Hospitalari.
A les 14 h d’ahir, a la cruïlla del carrer de la Mare de Déu del Àngels amb el de
Montserrat, es va produir una col·lisió fronto-lateral entre dos vehicles. Sembla que
un d’ells no va respectar el senyal de cediu el pas i va colpejar un turisme que
circulava amb preferència. El conductor d’aquest últim vehicle va patir lesions i una
ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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A les 16.30 h d’ahir, al carrer de Carrasco i Formiguera, a l’alçada del carrer de
Sicília, dos turismes van impactar per encalç i un jove del primer vehicle va patir
lesions lleus. Una ambulància el va traslladar a l’Hospital de Terrassa.
A les 17:50 h d’ahir, un motorista va caure de manera fortuïta al carrer de Roig
Ventura, a l’alçada del carrer de Girona. Sembla que el motorista sortia del carrer de
Girona per a incorporar-se al carrer de Roig Ventura quan va accionar el fre davanter
al pas de vianants i la roda davantera es va bloquejar i relliscar, fent-lo caure al terra.
Una ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 19.15 h d’ahir, a la cruïlla dels carrers de Galileu, amb la carretera de Martorell,
es va produir una col·lisió d’un turisme amb una motocicleta. Sembla que un dels
vehicles no va respectar la fase vermella del semàfor que regula la cruïlla i el
motorista va col·lidir a elevada velocitat contra el turisme. Va acudir al lloc una
ambulància i un vehicle altament medicalitzat (VAM), que van atendre al motorista i
el van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Denunciat un conductor ebri sense permís de conducció ni assegurança
obligatòria del vehicle
A les 4.45 h d’aquesta matinada, al carrer de la Mare de Déu de la Llum, a l’alçada
del carrer de Sant Llúcia, una patrulla de la Policia Municipal que realitzava un servei
ordinari de seguretat ciutadana ha observat un turisme amb una conducció erràtica.
Els agents han aturat el vehicle i han sotmès el conductor a la prova d’alcoholèmia
en un etilòmetre portàtil i ha donat un valor de 0,23 mg/l. En demanar-li la
documentació, els agents han comprovat que el conductor no ha obtingut mai el
permís de conducció. En consultar la matrícula del vehicle a la base de dades, han
vist que tampoc tenia concertada l’assegurança obligatòria. Els agents han traslladat
el conductor a la Prefectura de la Policia Municipal i li han fet les proves de detecció
alcohòlica en un etilòmetre evidencial, donant un valor de 0,18 mg/l en aire expirat.
El vehicle ha quedat immobilitzat i s’han obert diligències penals vers el conductor,
així com les denúncies de trànsit pertinents.
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