Nota de premsa
Terrassa, 8 de octubre de 2018

Dos detinguts per trencar els miralls retrovisors i
danyar una vintena de vehicles estacionats
Un ciutadà va alertar dels fets i la Policia Municipal va localitzar els culpables
A les 5.10 h de la matinada de diumenge, un ciutadà va acudir a la Prefectura de la
Policia Municipal per alertar que dues persones estaven trencant els vidres de
vehicles que estaven estacionats al carrer de Pau Marsal, l’alçada de la carretera de
Montcada. Tres vehicles patrulla van acudir al lloc i, gràcies a la descripció facilitada
pels testimonis, van localitzar a un dels sospitosos al carrer de Wagner. Minuts
desprès, un altre patrulla va localitzar a l’altre sospitós a un carrer proper. Els agents
van fer una inspecció ocular als carrers per on havien passat aquestes dues
persones i van localitzar diversos vehicles amb danys recents. En concret, hi havia
trencat els miralls retrovisors de diversos turismes i els havien ratllat, a més de
trencar els seients d’algunes motocicletes estacionades. Finalment, els agents van
redactar acta de danys a tres ciclomotors, dues motocicletes i disset turismes. Per la
quantia dels danys produïts, els agents van procedir a la detenció dels joves per un
delicte de danys. Des de la Prefectura es van fer gestions per localitzar i notificar el
cas a tots els titulars dels vehicles afectats.

Un tram de l’avinguda del Vallès s’inunda a causa d’una averia
A les 13 h de divendres, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava que sortia molta aigua d’una tapa de clavegueram a l’avinguda del Vallès.
Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que estava sortint molta aigua per
un registre de telefonia i que s’estava inundant la via, afectant a la circulació dels
vehicles. Els agents van tallar l’avinguda del Vallès, a l’alçada de l’enllaç amb
l’autopista C-58 i el carrer d’Anoia. Sembla que la maquinària pesada d’unes obres
havia colpejat un hidrant, produint la fuita d’aigua de la canonada, que es filtrava fins
a un registre de telefonia fins a omplir-lo i vessar a la via. Des de la Prefectura es va
donar avís al servei tècnic de la companyia responsable del subministrament d’aigua
per tallar la fuita. Els agents van abalisar la zona amb cons i es va donar avís als
Bombers, que van bombejar l’aigua de la zona per treure l’embús. La circulació a
l’avinguda del Vallès es va poder normalitzar passades les 14 h.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

Diversos accidents de circulació durant el cap de setmana
A les 17.30 h de divendres, va tenir lloc una col·lisió al carrer del Dibuixant
Avellaneda, a l’alçada de l’avinguda de Béjar, i una de les parts implicades va fugir
del lloc. Es van comissionar dues patrulles de la Policia Municipal que, gràcies a les
dades de la matrícula facilitades pel requeridor, van localitzar el vehicle escàpol al
carrer del Doctor Ferran, a l’alçada del carrer del Camí de Castellar. El conductor
fugit va ser denunciat per no facilitar les dades a la part contrària i per tenir caducada
la ITV. Sembla que l’accident va tenir lloc quan els dos vehicles estaven aturats
davant d’un semàfor en vermell i el primer va fer marxa enrere i va colpejar a l’altre,
per seguidament fer-se l’escàpol. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.
A les 19.50 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 perquè un
ciutadà informava de l’atropellament d’un ciutadà amb un patinet elèctric a la Rambla
d’Ègara, al pas de vianants a l’alçada del carrer de l’Infant Martí. Al lloc hi van acudir
dos vehicles patrulla, que van informar que hi havia implicats un vianant amb un
patinet i una furgoneta. Els agents van tallar la Rambla d’Ègara, en sentit Nord, i van
habilitar un dels carrils de baixada per poder donar sortida als vehicles que pujaven
per aquesta via. Dues unitats policials més van realitzar tasques de regulació del
trànsit. Dues ambulàncies van atendre al ferit i el van traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan el vianant
creuava amb al patinet elèctric pel pas de vianants i la furgoneta, que circulava per la
Rambla, el va colpejar. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident. A les 20.35 h es va restablir la circulació amb normalitat. Els agents van
traslladar el patinet a la Prefectura.
A les 12.10 h de diumenge, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
informava d’un atropellament al passeig Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de la plaça de
l’Estació del Nord. Es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que el
vianant, atropellat per un turisme, havia patit lesions. Una ambulància el va atendre i
el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que quan el vianant
esperava a la vorera al pas de vianants, un turisme va fer una maniobra de marxa
enrere per estacionar, va pujar a la vorera i el va colpejar. Els agents van realitzar
una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Diverses alcoholèmies positives durant el cap de setmana
A les 23.15 h de divendres, un vehicle patrulla que circulava pel carrer de Pau
Marsal, a l’alçada del carrer de Lleó XIII, va observar com un turisme realitzava una
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infracció de circulació. Els agents van aturar el vehicle i van parlar amb el conductor,
observant que podia estar ebri. Per aquest motiu se li va realitzar la prova de
detecció en un etilòmetre portàtil, en la que va donar un resultat positiu de 0,52 mg/l
en aire expirat. Traslladat a la Prefectura per realitzar les proves de detecció en un
etilòmetre evidencial, els resultats van ser de 0,51 mg/l i 0,51 mg/l. El conductor va
ser denunciat administrativament per l’alcoholèmia i per tenir la ITV caducada. El
vehicle va ser immobilitzat.
A les 0.15 h de dissabte, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que era al carrer
de Severo Ochoa, a l’alçada del carrer del Doctor Turró, va observar com un turisme
que circulava a una velocitat elevada no respectava un senyal d’stop. Els agents van
aturar el vehicle i van observar en el conductor mostres d’estar afectat per l’alcohol i
una forta olor a marihuana provinent de l’interior de l’habitacle. El conductor va ser
sotmès a la prova de detecció d’alcoholèmia en un etilòmetre portàtil, amb un
resultat positiu de 0,39 mg/l en aire expirat. Els agents també van inspeccionar
l’interior del vehicle, on van trobar una porció de haixix de 5,9 grams. Van redactar
acta denúncia per tinença i van traslladar el conductor a la Prefectura, on se li van
realitzar les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de
0,49 mg/l i 0,53 mg/l. El conductor va ser denunciat administrativament per la
alcoholèmia i el vehicle va ser immobilitzat.
A les 3.10 h de dissabte, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que era a la plaça
de la Dona, va observar com un turisme estava aturat al mig del carrer. Els agents
van parlar amb el conductor i van observar que podia estar ebri. Li van realitzar la
prova de detecció en un etilòmetre portàtil i va donar un resultat positiu de 0,89 mg/l
en aire expirat. El van traslladar a la Prefectura, on se li van realitzar les proves de
detecció en un etilòmetre evidencial, amb resultats positius de 0,92 mg/l i 0,91 mg/l.
Degut a l’elevada taxa d’alcohol detectada, es van iniciar diligències penals vers el
conductor. La grua municipal va retirar el vehicle del mig de la via i el va
immobilitzar.
A les 2.30 h d’aquesta matinada, la Sala del 092 ha rebut la trucada d’un ciutadà que
comunicava que hi havia un turisme estacionat davant d’un establiment al carrer del
Consell de Cent, a l’alçada del carrer del Doctor Calsina, i que el conductor
semblava ebri. Des de la Prefectura s’han comissionat dos vehicles patrulla, que
s’han creuat amb el vehicle, motiu de la trucada, circulant per l’avinguda de Béjar.
Els agents l’han aturat a l’alçada de l’avinguda del Vallès. A l’interior hi viatjaven
quatre ocupants, que han estat identificats, comprovant que un d’ells té pendent una
ordre de detenció. Els agents han procedit a la detenció d’aquesta persona, que ha
estat traslladada a la Prefectura. El conductor ha estat sotmès a la prova de detecció
d’alcohol en un etilòmetre portàtil, amb un resultat positiu de 0,86 mg/l en aire
expirat. Per aquets motiu, ha estat traslladat a la Prefectura per fer-li les proves de
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detecció en un etilòmetre evidencial, donant resultats positius de 0,88 mg/l i 0,90
mg/l. Degut a l’elevada taxa d’alcohol, s’han iniciat diligències penals vers el
conductor i el vehicle ha estat immobilitzat .

Diversos conductors denunciats per fumar marihuana
Dissabte, a les 21.10 h, un vehicle camuflat de la Policia Municipal que era al carrer
d’Almeria, a l’alçada del de Còrdova, va observar com un conductor fumava una
cigarreta tipus porro. Els agents van aturar el vehicle i també va acudir-hi un vehicle
patrulla logotipat per donar suport als agents de paisà. Els agents van retirar la
cigarreta mitjançant acta i van fer al conductor les proves de detecció de drogues,
amb un resultat negatiu. En consultar la base de dades de la DGT, van comprovar
que al conductor li consta la pèrdua de tots els punts del permís de conducció. Per
aquest motiu, es van iniciar diligències penals vers el conductor i el vehicle va
quedar immobilitzat.
A les 23.30 h de dissabte, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va observar a
l’avinguda del Vallès, a l’alçada de la Castellassa, com un conductor anava fumant
una cigarreta tipus porro. Els agents van aturar el vehicle i van realitza al conductor
la prova detecció alcohòlica, amb un resultat negatiu. El conductor va ser traslladat a
la Prefectura, on se li fa la prova de detecció per drogues, donant positiu en THC. El
conductor va ser denunciat i el vehicle immobilitzat. Es va realitzar acta denúncia per
la retirada de la cigarreta de marihuana-haixix.

Dos detinguts pel furt d’una bossa al carrer de la Rasa
A les 3.45 h de la matinada de diumenge, un ciutadà va informar que dues persones
en bicicleta havien furtat la bossa a una dona al carrer de la Rasa. Des de la Central
de Comandament es va comissionar un vehicle patrulla per localitzar la víctima. El
requeridor va tornar a trucar per informar que les dues persones es trobaven en
aquell moment a la plaça de Didó. Dues patrulles van acudir al lloc i van identificar
les dues persones, a les que van trobar a les butxaques pertinences de la víctima,
com el seu telèfon mòbil i la cartera, amb els diners encara a dintre. Els agents els
van detenir per un delicte de furt i els van traslladar a la Prefectura. Un patrulla va
localitzar a la víctima, a qui van acompanyar a les dependències policials per posar
la denúncia pel furt.
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