Nota de premsa
Terrassa, 16 maig de 2018

Una persona detinguda per un furt a l’interior d’un
vehicle estacionat, després d’una persecució
El detingut va sostreure una bossa i va fugir corrent
A les 21 h d’ahir dimarts, una ciutadana va informar a la Policia Municipal que havia
estat víctima d’un robatori al seu cotxe i que havia intentat perseguir a la persona
que havia realitzat el furt, fins a perdre-la de vista. Segons va explicar aquesta
ciutadana, sembla que la persona furtadora caminava per la vorera quan va observar
com el seu vehicle estacionat a la zona de càrrega i descàrrega quedava sol mentre
descarregava al seu domicili, deixant a l’interior la seva bossa. Aquesta persona es
va apercebre de la circumstància i va obrir la porta del vehicle i va agafar la bossa.
La propietària va sortir en aquell moment de l’habitatge i el va sorprendre. El lladre
va fugir corrent en direcció al carrer de Ricardo Caro. La Policia Municipal, en rebre
la trucada, va iniciar la recerca d’aquesta persona, amb la descripció facilitada per la
requeridora. Hi van intervenir fins a sis unitats policials. Primerament, es va poder
recuperar la bossa que el lladre havia llençat, però hi faltava la cartera i el mòbil.
Poc després, una unitat policial va localitzar al passeig del Vint-i-dos de Juliol una
persona que coincidia plenament amb la descripció del sospitós i quan s’hi van
apropar, aquest va fugir corrents. Es va iniciar una persecució fins que els agents
van aturar al lladre quan entrava a un establiment amb intenció d’amagar-se.
Finalment, va ser detingut per un presumpte delicte de furt, ja que el mòbil estava
valorat en uns 1.000 euros, i va ser traslladat a les dependències de la Policia
Municipal, on es van iniciar les diligències pertinents.

Un conductor denunciat per conduir sota els efectes de les drogues
A les 20.25 h d’ahir, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que feia tasques de
vigilància i seguretat ciutadana, va observar al carrer de Marconi, a l’alçada del
carrer d’Antoninus Pius, un vehicle amb una conducció sospitosa. Els agents el van
aturar i van identificar al conductor, comprovant que tenia una retirada del permís de
conducció per la pèrdua total de punts. Els agents el van denunciar per un delicte
contra la seguretat vial. En l’escorcoll del vehicle hi van trobar una porció de haixix i
unes 30 píndoles de medicaments, que els agents van recollir i reflectir a un acta. El
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conductor va ser sotmès a la prova estimativa d’alcoholèmia, donant un valor positiu
de 0,33 mg/l en aire expirat. Traslladat a la Prefectura de la Policia Municipal, se li va
fer la prova de detecció alcohòlica en un etilòmetre evidencial, donant un valor de
0,26 mg/l. També se li va practicar la prova de detecció de drogues, en la que va
donar positiu en THC i cocaïna, fet que es va sumar a la denuncia de delicte contra
la seguretat vial. La grua municipal d’Egarvia va retirar i immobilitzar el vehicle a la
seva base.

Denunciat per conduir en estat ebri
A les 3.20 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha vist com un
vehicle feia una conducció erràtica a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer
del Doctor Pearson. Els agents han aturat el vehicle per identificar al conductor i han
comprovat que tenia pendent una citació per a un judici. Els agents han observat en
el conductor mostres d’estar afectat per l’alcohol i li han fet la prova de detecció en
un etilòmetre portàtil, amb un valor positiu de 0,83 mg/l en aire expirat. Al lloc ha
acudit un altre vehicle patrulla que ha custodiat el turisme mentre traslladaven el
conductor a la Prefectura de la Policia Municipal per realitzar les proves de detecció
alcohòlica en un etilòmetre evidencial, en les que ha donat valors positius de 0,80
mg/l i de 0,77 mg/l. S’han iniciat diligències penals vers el conductor i el vehicle ha
estat traslladat per la grua municipal d’Egarvia a la seva base.
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