Nota de premsa
Terrassa, 7 de gener de 2019

Efectius de Bombers trenquen el vidre d’un vehicle
per rescatar uns gossos tancats
Els agents de la Policia Municipal van actuar per un avís d’Eco-Equip
A les 9.30 h de diumenge, un responsable d’Eco-Equip va informar que al carrer del
Miño, a l’alçada de la carretera de Montcada, hi havia dos gossos tancats a l’interior
d’un vehicle. Una patrulla va acudir al lloc i va informar que hi havia dos gossos
tancats a l’interior d’un turisme i semblava que podien haver passat allà la nit. Des
de la Prefectura es van fer gestions per localitzar al titular del vehicle, sense èxit. Els
agents no van poder obrir el vehicle i es va donar avís a Bombers, que van enviar
una dotació al lloc que, finalment, va alliberar els gossos trencant la finestra del
conductor. Des de la Prefectura es va activar el CAAD per recollir els gossos i portarlos a la seva base. També es va activar el servei de la grua municipal per portar el
vehicle a Prefectura per a la seva custòdia. En aquest moment, va fer acte de
presència l’usuari del vehicle. Els agents el van identificar i van redactar un actadenúncia. Es va fer càrrec del vehicle i se li va informar del procediment a seguir.

Denunciat per conduir sense el permís
A les 12.20 h de divendres, un vehicle patrulla que circulava per l’avinguda de
Madrid, a l’alçada del carrer de la Rioja, va aturar un turisme. Consultada la base de
dades de la DGT, els agents van esbrinar que el vehicle no tenia concertada
l’assegurança obligatòria i el conductor no havia obtingut mai el permís de
conducció. Per aquest motiu, se li van obrir diligències penals per un delicte contra la
seguretat viària, va ser denunciat per no disposar de l’assegurança i el vehicle va
quedar immobilitzat amb un parany a la via pública.

Un conductor denunciat per no tenir l’assegurança obligatòria ni l’ITV en vigor
A les 16.30 h de divendres, un vehicle patrulla que circulava pel carrer d’Arenys de
Mar, a l’alçada del carrer de Berga, va veure com un conductor realitzava una
infracció de circulació. Els agents van aturar el vehicle i van identificar el conductor.
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Consultada la base de dades de la DGT, van comprovar que el vehicle tenia
caducada tant l’assegurança obligatòria com l’ITV, per la qual cosa va ser denunciat
administrativament i el vehicle immobilitzat mitjançant un parany a la via pública.

Un conductor denunciat per no tenir un permís vàlid
A les 23.15 h de divendres, un vehicle patrulla que circulava pel carrer del Canigó, a
l’alçada del carrer de la Pineda, va observar un vehicle sospitós. Els agents el van
aturar i van identificar el conductor, que a la prova d’alcoholèmia va donar un resultat
negatiu de 0,28 mg/l en aire expirat. El conductor va presentar un permís que no era
vàlid, motiu pel qual va ser denunciat administrativament i el vehicle immobilitzat
mitjançant la grua municipal.

Un conductor denunciat per portar una pistola elèctrica tipus Taser
A les 0.20 h de la matinada d’avui dilluns, un vehicle patrulla que circulava per la
carretera d’Olesa, a l’alçada del carrer de Calderón de la Barca, va observar dos
vehicles amb quatre ocupants, un dels quals va resultar sospitós. Els agents van
demanar la presència d’un vehicle de suport. Quan els ocupants d’un dels vehicles
es van adonar de la presència policial, el conductor va obrir la porta i va deixar caure
quelcom sota el vehicle. Els agents van identificar als ocupant i van escorcollar els
vehicles, sota un dels quals, a terra, van trobar una pistola elèctrica tipus Taser, una
arma prohibida. Els agents van recollir l’arma i van confeccionar acta-denúnica al
conductor.

Accidents de circulació del cap de setmana
A les 19:45 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada dels Mossos
d’Esquadra per informar que a la carretera de Matadepera, a l’alçada de l’avinguda
de Béjar, havia tingut lloc un accident de circulació i un motorista havia resultat ferit.
Des de Prefectura es van comissionar dos vehicles patrulla. Una ambulància va
atendre al ferit i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
l’accident va tenir lloc quan el turisme que circulava per carretera de Matadepera va
girar a l’esquerra per incorporar-se al carrer de Sabadell i no va veure el ciclomotor,
amb el que va col·lidir. Els agents van realitzar una inspecció ocular i un informe
tècnic d’accident.
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A les 20.30 h de divendres, va tenir lloc un atropellament a l’avinguda de les Glòries
Catalanes. Dos vehicles patrulla van acudir al lloc i van informar que la persona
atropellat presentava lesions. Una ambulància va atendre al ferit i el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que quan el turisme que circulava pel
carrer del Bages va fer un canvi de direcció a l’esquerra per incorporar-se a
l’avinguda de les Glòries Catalanes no es va adonar de la presència del vianant, que
creuava pel pas de vianants, i el va colpejar.
Cap a les 7 h d’ahir diumenge, els Mossos d’Esquadra van informar que hi havia un
vehicle bolcat al mig de la via a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Saturn.
Des de Prefectura es van comissionar dos vehicles patrulla, que van tallar l’avinguda
en sentit sud per facilitar les tasques de retirada del vehicle. Els agents van
identificar el conductor i van observar que podria estar ebri. Realitzada la prova
d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0.35 mg/l, motiu pel qual va ser
denunciat.
A les 13.45 h de diumenge, el 112 va informar d’un atropellament al carrer del
Puigmal. Dos vehicles patrulla van acudir al lloc dels fets i van informar que un
turisme havia atropellat un vianant, que havia resultat ferit. Dues ambulàncies van
atendre al ferit i el van traslladar a l’Hospital de Terrassa. Sembla que l’accident va
tenir lloc quan el turisme circulava per l’avinguda del Vallès i va canviar de direcció
per incorporar-se al carrer del Puigmal, sense adonar-se que una persona creuava
pel pas de vianants i el va colpejar. Sembla que les maniobres confuses d’un tercer
vehicle implicat van poder influir en l’accident.
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