Nota de premsa
Terrassa, 14 de novembre de 2018

Detenció del responsable d’un robatori amb
violència i intimidació a un repartidor de pizzes
La Policia Municipal va localitzar el grup d’agressors i va detenir al
responsable del robatori
A les 21 h d’ahir dimarts, la trucada d’un particular va comunicar a la Policia
Municipal que un grup de persones havien atacat i intimidat a un repartidor a domicili
i li havien sostret les pizzes que portava. Una dotació de la Policia Municipal va
acudir al carrer del Maresme, a l’alçada del carrer de Ripoll, on s’havien produït els
fets. El repartidor agredit els va informar que un grup de persones l’havien rodejat en
el seu ciclomotor i un dels individus, del que va facilitar la descripció, l’havia llençant
a terra, havia obert la caixa on portava les pizzes i se les havia emportat. El
repartidor va manifestar que els agressors havien fugit en direcció al parc de
Vallparadís, a Can Jofresa.
Altres unitats de policia van acudir a la zona mentre una trucada d’un altre particular
va avisar que un grup de persones estava tirant pizzes als vehicles que circulaven
per l’avinguda de Santa Eulàlia, amb el carrer de la Selva. Les unitats policials van
localitzar aquest grup de persones que, en adonar-se de la seva presència, van
sortir corrents. Els agents van aturar a quatre dels fugits, que van ser plenament
identificats. El repartidor agredit va reconèixer al seu agressor i els agents van
procedir a la seva detenció per un delicte de robatori amb violència i intimidació. La
persona detinguda va ser portada a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa abans
d’ingressar a les dependències policials.

Incendi d’un vehicle a la via pública per una avaria elèctrica
A les 11.35 h d’ahir, el 112 va informar a la Policia Municipal que un vehicle estava
cremant al carrer dels Voluntaris, a l’alçada del carrer del Sometent Castellà, i que
s’activava a Bombers. Una patrulla va acudir al lloc i va aplicar les mesures de
seguretat necessàries per evitar la propagació del foc. Una unitat de Bombers va
actuar en l’extinció de l’incendi i va comunicar als agents i al propietari del vehicle
que la causa de l’incendi semblava ser una avaria elèctrica. Els agents van realitzar
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un informe dels fets i el propietari del vehicle es va posar en contacte amb
l’assistència en carretera per retirar el vehicle de la via.

Diligències a un motorista per circular sense el permís
A la 1.45 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari
ha aturat una motocicleta al carrer dels Voluntaris, a l’alçada de la carretera de
Matadepera, per comprovar la documentació. Els agents han vist a la base de dades
de Trànsit que el motorista no havia tingut mai un permís de conduir de cap classe.
Per aquest motiu, han immobilitzat la motocicleta i li han obert diligències al
conductor per un delicte contra la seguretat viària. Posteriorment, s’ha personat al
lloc una persona que s’ha fet càrrec del vehicle, prèvia desmobilització del mateix.

Un conductor s’adorm al mig d’un carril de circulació amb el vehicle aturat
A les 2.25 h d’aquesta matinada, la trucada d’un particular ha informat a la Policia
Municipal que hi havia un vehicle aturat al mig d’un carril de circulació a la carretera
d’Olesa, a l’alçada de la carretera de Martorell. Una patrulla de la Policia Municipal
ha acudit al lloc, on ha comprovat que el vehicle es trobava al mig del carril i que el
seu conductor estava dormint a l’interior. Els agents l’han despertat i han observat
simptomatologia d’estar afectat pel consum d’alcohol. Per aquest motiu, li han
realitzat la prova d’alcoholèmia estimativa, en la que ha donat una taxa positiva de
0,83 mg/l. S’ha retirat el vehicle de la via i s’ha fet una immobilització preventiva del
mateix amb un parany. El conductor s’ha dirigit a peu al seu domicili.

Cremen diversos contenidors al carrer i el foc afecta a una furgoneta
A les 3.20 h d’aquesta matinada, la trucada d’un particular ha comunicat a la Policia
Muncipal que un contenidor s’estava cremant al carrer del Pintor Fortuny, a l’alçada
del carrer de Lavoisier, i que el foc podia afectar a una furgoneta propera. Des de
Prefectura s’’ha donat avís a Bombers i s’ha comissionat una patrulla de la Policia
Municipal, que en arribar ha comprovat que el foc ja havia arribat a una furgoneta
que estava estacionada al costat del contenidor i també havia afectat a un mur del
l’Escola El Vallès. Els agents han demanat la presència de més unitats policials al
lloc, perquè al carrer de Lavosier hi havia dos contenidors més cremant-se. Els
patrulles han intentat que el foc no es propagués més fins a l’arribada de les unitats
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de Bombers, que l’han extingit. Els agents han fet una batuda per la zona, sense
poder localitzar cap persona sospitosa de provocar els fets. Finalment, els agents
han realitzat un informe de l’incendi i han demanat l’actuació dels serveis d’EcoEquip per netejar les zones afectades i retirar els contenidors cremats.
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