Nota de premsa
Terrassa, 3 de desembre de 2018

La Policia Municipal deté els autors de dos robatoris
amb intimidació de telèfons mòbils al Centre
En ambdós casos l’autor va romandre a la zona després del robatori
La Policia Municipal de Terrassa ha detingut aquest cap de setmana dues persones
com a presumptes autores de sengles robatoris amb intimidació de mòbils. Ambdós
fets delictius van tenir lloc al Centre la nit de divendres a dissabte.
El primer robatori es va produir cap a les 22 h de divendres. El propietari d’un local
d’oci del carrer de la Rasa va demanar presència policial perquè un home acabava
de sostreure el mòbil a una clienta després d’intimidar-la. Els agents van parlar amb
la jove, que va informar-los que l’autor del robatori es trobava encara a la zona amb
els seus amics. Els agents van localitzar el presumpte autor dels fets, el van detenir
per un delicte de robatori amb violència i intimidació i el van traslladar a les
dependències policials. A més, el van denunciar administrativament per provocar
molèsties als veïns i van identificar els dos acompanyants. La víctima va poder
recuperar el seu mòbil i els agents la van informar de com presentar denúncia.
Ja de matinada, a les 4.44 h de dissabte, una jove va avisar una patrulla de la Policia
Municipal al carrer Font Vella, perquè una persona li havia sostret el seu mòbil amb
violència i intimidació. La víctima va donar una descripció acurada de l’autor dels
fets, i dels seus acompanyants. Els agents van localitzar el presumpte autor i el van
detenir per robatori amb violència i intimidació, a més d’identificar els seus
acompanyants i informar la víctima de la necessitat de posar denúncia dels fets.

Tres accidents de trànsit el cap de setmana
Divendres a les 9 h es va produir un accident de trànsit amb una persona ferida a la
confluència del carrer de l’Avenc del Daví amb l’avinguda de Font i Sagué, al Polígon
Industrial Can Petit. Un dels conductors implicats va avisar la policia que l’altre
conductor no volia facilitar-li les dades. Al lloc es va presentar una dotació policial,
una unitat del SEM, que va assistir un dels implicats, i dues dotacions de bombers
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que van retirar cablejat telefònic caigut perquè l’accident havia afectat un pal de la
xarxa telefònica.
El mateix divendres, minuts abans de les 19.30 h, es va produir un altre accident, en
aquest cas a la ronda de Ponent al seu pas per La Maurina. Al lloc es va personar
una patrulla de la Policia Municipal i una ambulància, que va traslladar un dels
conductors a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per un cop al cap. El conductor,
que anava sota els efectes de l’alcohol, va baixar del cotxe i va intentar fugir del lloc
a peu, però l’altre conductor el va empènyer per evitar-ho, fent-lo caure. En la
caiguda es va donar un cop al cap pel qual va ser atès pels serveis mèdics. El
conductor begut, que va donar un resultat positiu de 0,74 mg/l. en les proves
d’alcoholèmia, serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del
trànsit.
Finalment, a les 6 h de dissabte, a la plaça de l’Aigua, va tenir lloc un accident en
què es van veure implicats un vehicle de transport de matèries perilloses, que
portava benzina, i dos turismes. Les dotacions de la Policia Municipal van acordonar
la zona i van donar avís a Bombers per una possible fuita de material inflamable.
Finalment, però, no va ser necessària aquesta intervenció. Un dels conductors
implicats va donar un resultat positiu de 0,80 mg/l en les proves d’alcoholèmia, fet
pel qual serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. Una
grua particular va retirar el vehicle d’aquest conductor, mentre que la Policia
Municipal donava els avisos pertinents perquè es retiressin les restes de l’accident i
es reparés una tapa de connexions del terra, trencada per l’impacte d’un dels
vehicles. Cap a les 9.15 h es va reobrir el trànsit al lloc.

Alcoholèmies sense accident
Dissabte a les 4.46 h, una patrulla de la Policia Municipal que circulava pel carrer de
la Castellassa, va observar un vehicle que circulava de forma anòmala, i el va aturar
a l’alçada de la plaça del Mil·lenari. Els agents van comprovar a la base de dades de
Trànsit que el vehicle no tenia en vigor l’assegurança obligatòria ni l’ITV
corresponent, i van veure que el conductor donava mostres evidents d’haver
consumit alcohol. La prova d’alcoholèmia estimativa va donar una taxa positiva de
0,92 mg/l. Els agents van traslladar el conductor a les dependències policials per les
proves de precisió, que van donar resultats de 0,92 i 0,83 mg/l. Els agents van obrir
diligències al conductor per un delicte contra la seguretat viària, i el van denunciar
administrativament per la manca de assegurança i d’ITV. El vehicle va restar
immobilitzat al lloc amb un parany.
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Diumenge a les 4.30 h, una altra patrulla va observar un vehicle que circulava
erràticament pel mateix carrer de la Castellassa, en aquest cas a l’alçada de la
carretera de Castellar, i el van aturar. El conductor donava també mostres clares
d’haver begut, i el van traslladar a Prefectura per fer-li les proves d’alcoholèmia
evidencials, que van donar taxes de 0,74 i 0,84 mg/l. Els agents van obrir diligències
penals al conductor per un delicte contra la seguretat viària i van immobilitzar el
vehicle.
També diumenge, a les 6.30 h, una patrulla va observar com un vehicle passava un
semàfor en vermell al carrer de Pontevedra. Els agents van aturar el vehicle, van
identificar i denunciar el conductor per la infracció i el van sotmetre a la prova
d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0.56 mg/l. Un cop traslladat a
dependències policials, el conductor va fer les proves de precisió, amb resultats de
0.58 i 0.55 mg/l, motiu pel qual va ser denunciat administrativament, mentre que el
vehicle va quedar immobilitzat.

Incendi en un establiment de restauració
Divendres, minuts després de les 10.30 h, el servei d’emergències 112 va informar
a la Policia Municipal que sortia fum de la porta d’un bar ubicat al carrer de Lleó XIII.
A més dels efectius policials, es van presentar al lloc quatre dotacions de Bombers,
que van extingir el foc. Els agents van tallar la circulació per assegurar la zona
durant els 45 minuts que els bombers van actuar. Els bombers no van poder
determinar en un primer moment la causa del foc. També es van personar al lloc
dues ambulàncies, que no van realitzar cap trasllat.
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