Nota de premsa
Terrassa, 10 de desembre de 2018

Detinguts quatre individus que intentaven robar a
l’interior d’un habitatge
El propietari estava dormint a l’interior de la casa en el moment dels fets
Sobre les 0.10 h d’aquesta matinada, un particular ha contactat amb la Policia
Municipal per informar que estava veient com quatre persones intentaven violentar la
porta d’accés a un habitatge del carrer de Catalunya, a l’alçada del carrer d’Emili
Badiella. Diverses unitats han acudit al lloc dels fets i s’han entrevistat amb el
requeridor, un veí, que els ha facilitat informació relativa als trets físics i la
indumentària dels sospitosos, que s’havien escapolit en direcció al centre. Mentre
uns agents comprovaven que el pany de la porta d’entrada tenia clavat un tornavís i
una palanqueta, la resta d’unitats ha fet una batuda per la zona i ha trobat quatre
individus amb similars característiques a les facilitades pel testimoni. Aquests, en
apercebre’s de la presència policial, han fugit per diferents carrers.
Una de les unitats ha detingut a dos dels sospitosos. Tot seguit, una altra unitat
policial, formada per quatre agents, ha localitzat els altres dos individus quan
intentaven amagar-se a la plaça de Marta Mata. Un d’ells ha presentat una
resistència activa, donant cops i puntades de peu als agents fins que l’han pogut
reduir, emprant la mínima força imprescindible. A causa d’aquesta agressivitat, tots
els agents han patit lesions lleus.
Finalment, els agents encarregats de revisar la casa violentada han estat atesos pel
seu propietari, que no s’havia assabentat de la situació, ja que estava dormint. Dos
dels detinguts també han patit lesions durant la fugida i han estat traslladats a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Posteriorment, tots el presumptes autors dels
fets han ingressat a les dependències policials per instruir les diligències penals
corresponents per estar implicats en un delicte de robatori amb força.

Detingut un conductor ebri que es va negar a fer les proves d’alcoholèmia
Cap a l’1.30 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va comprovar que un
conductor estava fent diverses infraccions de trànsit, com ocupar dos carrils de
circulació i no indicar les maniobres de canvi de sentit o direcció, a l’avinguda de les
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Glòries Catalanes, a l’alçada del carrer del Sindicat. Els agents van aturar el vehicle i
van instar al conductor a fer les proves de detecció d’alcohol en un etilòmetre
estimatiu, amb un resultat de 0,51 mg/l. Per aquest motiu, l’infractor va ser informat
de la necessitat de traslladar-se a les dependències policials per fer les proves en un
etilòmetre de precisió, però es va negar de forma agressiva. Després d’informar-lo
que en cas de negar-se podria incórrer en un fet delictiu, el conductor va ser
traslladat a la seu policial, on va seguir mantenint la seva negativa a fer les proves
d’impregnació alcohòlica. Els agents el van detenir per estar implicat en un concurs
de delictes, entre els qual estava el conduir un vehicle de motor sota els efectes de
l’alcohol, i per la negativa a fer les proves d’alcoholèmia. El vehicle va quedar
immobilitzat.

Diligències penals contra tres conductors per delictes contra la seguretat del
trànsit
A l’1.05 h de diumenge, una altra patrulla de la Policia Municipal va enxampar un
conductor que circulava pel sentit sud de l’avinguda de Barcelona sense tenir
activats els llums del vehicle. Els agents el van aturar al carrer de Ricardo Caro per
informar-lo dels fets, moment en el que van comprovar que presentava símptomes
d’estar afectat per l’alcohol. Se li va comunicar la necessitat de traslladar-lo a la seu
policial per ser sotmès a les proves d’alcoholèmia en etilòmetre de precisió, cosa a la
que va accedir de manera voluntària, i va donar taxes de 0,73 mg/l i 0,71 mg/l. Els
agents li van comunicar que s’instruirien diligències penals i el vehicle va quedar
immobilitzat.
Passades les 3.30 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va detectar un
vehicle que s’incorporava amb molta lentitud al carrer de Topete. Els agents van
aturar-lo i van observar que el conductor semblava afectat per l’ingesta d’alcohol. El
van traslladar a la seu policial, on es va sotmetre a les proves d’alcoholèmia, en les
que va donar taxes de 0,68mg/l i 0,65mg/l. Per aquest motiu, va ser informat que
s’intruirien diligències penals i es va immobilitzar el seu vehicle.
D’altra banda, es van instruir diligències penals contra el titular i conductor d’un
vehicle de motor que no tenia cap llicència que l’habilités. Els fets van tenir lloc a les
4 h de la matinada de dissabte, quan uns agents van observar un conductor que
circulava amb poca perícia pels carrers del barri de Sant Pere Nord. L’infractor, en
comprovar la presència dels agents, va augmentar considerablement la velocitat i va
intentar fugir, però va ser aturat al carrer de Pompeu i Fabra. Després de donar
diverses filiacions falses, els agents van comprovar que el conductor no tenia cap
permís per conduir vehicles de motor.
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Conductor sancionat en fer-se escàpol després de xocar amb un parquímetre
Cap a les 2.15 h de dissabte, un particular va contactar amb la Policia Municipal per
facilitar-li la placa de matrícula d’un vehicle que havia col·lidit contra la carcassa d’un
parquímetre al carrer d’Indústria, amb el carrer de Pau Claris, i s’havia fet escàpol
després de comprovar els desperfectes que havia provocat. Una patrulla va localitzar
el responsable dels fets al seu domicili, on se li va lliurar la denúncia per haver estat
implicat en un accident de trànsit i no facilitar les dades. A causa de l’impacte, a més
del parquímetre també van resultar afectats una paperera i uns panots. Es va
informar a Egarvia dels fets i també es va sol·licitar la neteja de la zona.

Un motorista ferit en un accident amb un turisme
A les 21 h, una patrulla de la Policia Municipal, alertada pel 112, va acudir al carrer
de Galileu, amb el carrer de Martí Díez, on un vehicle no va fer correctament el
senyal de cediu el pas i va provocar un accident de trànsit entre un turisme i una
motocicleta. Una vegada al lloc, els agents van comprovar que el motorista havia
patit lesions i estava sent atès per una ambulància, que el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.

Suport a Bombers en dos incendis
A les 12 h de divendres, tres unitats dels Bombers de Terrassa van intervenir per
ventilar un habitatge ubicat a la carretera de Martorell, a l’alçada de la Rambla
d’Ègara. Sembla que un dels inquilins havia llençat una burilla encesa a una
paperera i aquesta s’havia cremat, provocant molt de fum. Una unitat de la Policia
Municipal va acudir al lloc per donar suport a les tasques dels efectius dels bombers,
que van actuar durant mitja hora.
El dissabte, a les 7 h, el 112 va informar a la Policia Municipal que un vehicle
s’estava cremant al carrer de Francisco de Vitòria, a l’alçada del passeig del Vint-idos de Juliol. Una patrulla va acudir al lloc, on efectius d’un camió cisterna dels
Bombers treballaven per sufocar el foc d’un segon vehicle, que estava cremant
afectat per les flames del primer. Els agents van tallar el carrer fins que els bombers
van finalitzar el servei, després de tres quarts d’hora. Al lloc va acudir el titular del
primer vehicle, que va quedar totalment calcinat.
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