Nota de premsa
Terrassa, 3 setembre de 2018

Dos detinguts pel robatori d’un vehicle
Una patrulla de la Policia Municipal va localitzar el vehicle sostret
A les 9 h de dissabte, un ciutadà va acudir a la Prefectura de la Policia Municipal per
denunciar que li havien sostret el vehicle, que havia deixat estacionat, i estava obert i
amb les claus posades. Es va passar el comunicat als patrulles al carrer i uns 10
minuts desprès un agent va demanar suport perquè havia localitzat el vehicle
circulant tot just davant de la Prefectura. Dues patrulles li van donar suport i van
comprovar que el vehicle estava ocupat per dos individus, un dels quals manifestava
que era el propietari.
Els agents van identificar i escorcollar als ocupants del vehicle i van trobar una
porció de cocaïna de 0,5 grams en possessió del conductor, fet pel qual es va
aixecar acta denúncia. Els agents van percebre que el conductor podia haver
consumit begudes alcohòliques i li van realitzar la prova de detecció alcohòlica en un
etilòmetre portàtil, amb un resultat positiu de 0,65 mg/l en aire expirat. En identificar
a l’acompanyant i consultar la base de dades policials, els agents van veure que
tenia una ordre d’expulsió en vigor, per la qual cosa es van posar en contacte amb el
departament d’Estrangeria de la Policia Nacional. Tots dos individus van ser
traslladats a la Prefectura i el vehicle va ser retirat de la via per la grua municipal. El
conductor va donar positiu a la segona prova de detecció alcohòlica que se li va
realitzar, amb un valor de 0,62 mg/l. El propietari del vehicle va posar la denúncia i el
conductor va restar detingut per un delicte de furt d’ús de vehicle i denunciat per
conduir sota els efectes de l’alcohol.

Un ciclista ferit en un accident de circulació
A les 13.40 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
informava d’un accident de circulació a l’avinguda del Tèxtil, al Polígon Industrial de
Santa Margarida, amb un ciclista ferit. Al lloc va acudir un vehicle patrulla, on una
ambulància va atendre al ciclista i, posteriorment, el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el ciclista
circulava per la vorera, en sentit contrari a la circulació, i un turisme que sortia de la
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benzinera no el va veure i va col·lidir amb ell. Els agents van realitzar una inspecció
ocular i informe tècnic d’accident.

Incendi a un establiment de restauració
A les 14.50 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 per informar
d’un incendi a un local de restauració ubicat a l’avinguda del Parlament, a l’alçada
del carrer d’Arenys de Mar. Un vehicle patrulla va efectuar el tall de la via per facilitar
el treball de les tres dotacions de Bombers del Parc de Terrassa que hi van actuar.
Des de la Central de Comandament es va donar avís a TMESA, que va desviar la
ruta de la línia de bus afectada en el seu itinerari. Sembla que el foc es va iniciar a la
cuina de l’establiment i dos treballadors van patir cremades a mans i braços intentat
sufocar-lo. Una ambulància els va atendre i els va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Bombers i els agents policials van realitzar una inspecció ocular i un
acta d’incendis. La circulació es va restablir amb normalitat cap a les 15.15 h.

Conductors ebris denunciats al llarg del cap de setmana
A les 22 h de divendres, al carrer de Francisco de Vitoria, a l’alçada del carrer
d’Antoni Maura, agents de la Policia Municipal van aturar un conductor que feia una
conducció erràtica. Se li van fer les proves de detecció alcohòlica i va donar un
resultat positiu de 0,59 mg/l. Se li va realitzar una denúncia administrativa i es va
immobilitzar el vehicle.
A les 5.10 h de diumenge, al carrer de Menéndez i Pelayo, a l’alçada del carrer de
l’Agricultura, una patrulla va aturar un vehicle i el seu conductor va donar positiu en
les proves d’alcoholèmia, amb un resultat de 0,78 mg/l en aire expirat. Va ser
denunciat penalment i el seu vehicle immobilitzat.
A les 4 h de diumenge, a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer del
Renaixement, una patrulla va aturar un conductor que va donar un resultat positiu de
les proves d’alcoholèmia de 0,47 mg/l en aire expirat. Se li va realitzar denúncia
administrativa i el vehicle va quedar immobilitzat al carrer.
Diumenge, a les 5.30 h, al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de
l’Arquitecte Puig i Cadafalch, una patrulla va aturar un conductor que va donar un
resultat positiu de 0,28 mg/l en les proves d’alcoholèmia. El conductor va ser
denunciat administrativament i el vehicle immobilitzat al carrer.
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També diumenge, a les 7.25 h, uns agents van aturar un conductor que havia fet una
infracció de circulació a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de l’Ebre.
Sotmès a la prova de detecció alcohòlica,el conductor del vehicle va donar un
resultat de 0,66 mg/l, fet pel qual va ser denunciat penalment.

Un conductor ebri se surt de la via
Dissabte, a les 5.30 h, un ciutadà va informar a la Sala del 092 d’un accident a
l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de la Castellassa. Un vehicle patrulla va
acudir al lloc i va observar que el conductor que havia provocat els fets intentava ferse escàpol. Els agents el van aturar i el van sotmetre a la prova d’alcoholèmia, amb
un resultat positiu de 0,98 mg/l en aire expirat. El conductor va ser traslladat a la
Prefectura, on va donar novament positiu a les proves, amb un valor 0,87 mg/l. Se li
van obrir diligències penals i es va donar avís a Egarvia per retirar el vehicle de la
via. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el vehicle circulava per l’avinguda a
elevada velocitat i quan va fer un gir per un canvi de carril va perdre el control i va
col·lidir amb la mitjana. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic
d’accident.

Un motorista ferit en una caiguda a un pas de vianants
Dissabte, a les 13.10 h, el 112 va informar de la caiguda d’un motorista a l’avinguda
de l’Abat Marcet, a l’alçada de la carretera de Rellinars. Una patrulla va informar que
una ambulància estava atenent al motorista, que presentava una fractura. Sembla
que el motorista va accionar els frens del ciclomotor en veure que un vianant
creuava per un pas de vianants, i el vehicle va relliscar fins a caure al terra.
L’ambulància va traslladar al motorista a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els
agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.

Un accident de circulació amb un conductor ebri
Diumenge, a les 22 h, el 112 va informar que s’havia produït una col·lisió a
l’avinguda del Tèxtil, a l’alçada del carrer de Colom. Un vehicle patrulla va acudir al
lloc, on va observar com un dels conductors implicats semblava trobar-se sota els
efectes de l’alcohol. El van sotmetre a la prova d’alcoholèmia, en la que va donar un
resultat positiu d’1,10 mg/l, multiplicant per quatre la taxa màxima permesa. El
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conductor va ser traslladat a la Prefectura, on se li van realitzar les proves de
detecció en un etilòmetre evidencial, amb resultats aquest cop d’1,04 mg/l i 0,96
mg/l. Se li van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit i el
vehicle va ser immobilitzat. Sembla que l’accident va tenir lloc quan un dels vehicles
estava aturat a l’avinguda davant el semàfor en fase vermella i l’altre vehicle, que
sortia del Parc Vallès per incorporar-se a la via, no el va veure i va col·lidir amb ell
per encalç. Els agents van realitzar una inspecció ocular i informe tècnic d’accident.
El conductor va ser denunciat per conduir sense haver realitzat el curs un cop
finalitzada la suspensió temporal del seu permís de conducció.

Denunciat per conduir sense el permís
A les 3.20 h d’avui dilluns, una patrulla de la Policia Municipal que circulava pel
carrer d’Arquímedes ha aturat un turisme a l’alçada de la Rambla d’Ègara. En
consultar les dades a la DGT, el agents han comprovat que el conductor no tenia el
permís de la classe B. Per això ha estat denunciat administrativament i el seu vehicle
ha quedat immobilitzat.
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