Nota de premsa
Terrassa, 16 de gener de 2019

Una baralla per una discussió de trànsit finalitza
amb el robatori d’un mòbil
Una patrulla va localitzar als dos presumptes agressors
A les 19.20 h de dimarts, un ciutadà va informar a la Policia Municipal d’una baralla
al carrer de Miquel Vives, a l’alçada del carrer de Pau Marsal. Al lloc van acudir
vàries dotacions policials. Allà, els agents van ser informats que els fets van tenir lloc
quan la persona que va alertar a la Policia, que presentava ferides sagnants, es
trobava estacionada esperant al vehicle a una altra persona; i en aquell moment va
arribar un altre turisme, ocupat per una dona i un home, que volien estacionar al
mateix lloc. Per aquest motiu va començar una discussió, que va acabar amb
l’agressió a la dona per part de l’altra, intervenint en la baralla també l’home que
acompanyava a la presumpta agressora, a més de la persona a qui esperava la
conductora, que va aparèixer.
La persona agredida va informar que els agressors havien marxat en un vehicle i
també va denunciar que li havien sostret el telèfon mòbil que portava a la mà en el
moment de la disputa. La denunciant va facilitar la descripció d’aquestes persones i
la del vehicle en el que circulaven. Una altra patrulla va localitzar poc després el
vehicle, que estava estacionat al carrer de Pau Marsal, i va identificar a les dues
persones, que coincidien plenament amb la descripció facilitada per la denunciant.
Una unitat del SEM va assistir a la persona ferida d’una mossegada en un dit i
diverses erosions i la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Les altres
dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte de robatori amb
violència i lesions.

Atropellament a la carretera de Rellinars amb el passeig del Vint-i-dos de Juliol
A les 22.55 h de dimarts, el 112 va informar a la Policia Municipal d’un atropellament
al passeig del Vint-i-dos de Juliol, amb la carretera de Rellinars. Els fets van tenir lloc
quan un vehicle que accedia a la rotonda procedent de la carretera va colpejar a un
vianant que caminava en senti oest. El vianant va ser traslladat per una ambulància
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Troben marihuana dins d’un vehicle mal estacionat
A les 20.30 h de dimarts, una patrulla de la Policia Municipal que es dirigia a
sancionar un turisme estacionat parcialment a sobre de la vorera a la rambla de
Francesc Macià, a l’alçada del carrer de Provença, es va adonar que el conductor
podia estar sota els efectes d’alguna substància estupefaent. Els agents van
procedir a identificar-lo i a escorcollar el vehicle, localitzant al seu interior una bossa
de plàstic amb 36,7 g d’una substància, suposadament, marihuana. El conductor va
ser sancionat per tinença de drogues i la substància decomissada.

Un conductor investigat per conduir sense cap autorització administrativa
A les 0.45 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
turisme a la plaça de la Dona. El conductor ha donat negatiu en la prova
d’alcoholèmia però, en consultar les seves dades a la DGT, els agents han
comprovat que no tenia cap autorització administrativa per conduir, fet pel qual serà
investigat per un delicte contra la seguretat de trànsit.
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