Nota de premsa
Terrassa, 28 de gener de 2019

Un detingut per furt en un establiment de Parc Vallès
Els vigilants el van reconèixer per una gravació del dia anterior i el van retenir
Aquest divendres, a les 19.30 hores, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112
que informava que la seguretat d’un establiment del Parc Vallès tenia retinguda una
persona que, presumptament, havia furtat diversos objectes el dia anterior. Dos
vehicles patrulla de la Policia Municipal van acudir al lloc i van informar que els
vigilants de seguretat tenien unes gravacions corresponents al dia anterior en les
que la persona ressenyada estava furtant dos ordenadors portàtils, valorats en uns
1.200 euros. A més, el retingut portava la mateixa roba que en la gravació i duia un
estri amb el qual sembla que podia desactivar l’alarma dels ordinadors. Els agents
van procedir a la seva detenció i el seu trasllat a Prefectura, on es van iniciar
diligències penals per un presumpte delicte de furt. També van adjuntar a les
diligències l’estri utilitzat per a els furts.

Accidents de circulació del cap de setmana
A les 9.10 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
informava d’un accident entre un turisme i una bicicleta al carrer de Provença, a
l’alçada del carrer de l’Historiador Cardús. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal
va acudir al lloc i va informar que el ciclista estava ferit. Una ambulància el va
atendre i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van traslladar la
bicicleta a Prefectura per a la seva custòdia i lliurament.
A les 16.50 h de divendres, un vianant va patir un atropellament a la Ronda de
Ponent, a l’alçada del carrer dels Dipòsits. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal
va confirmar que el vianant estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 18 h de divendres, quatre vehicles van protagonitzar un xoc en cadena a
l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Sant Crispí. Un vehicle patrulla de la
Policia Municipal va informar que dos vehicles estaven ocupant la via i que hi havia
una persona ferida. Una altra patrulla va acudir per donar suport i realitzar les
tasques de regulació del trànsit. Una ambulància va atendre a la persona ferida i la
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va traslladar a l’Hospital de Terrassa. La grua municipal va retirar els vehicles de la
calçada per poder recuperar la normalitat de la circulació.
A les 22 h de dissabte, un motorista va caure de forma fortuïta a l’avinguda de
Barcelona, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu del Socors. Un vehicle patrulla de
la Policia Municipal va informar que es tractava del ciclomotor d’un repartidor de
menjar ràpid i que el conductor havia resultat ferit. Dues ambulàncies van acudir al
lloc per atendre al motorista i traslladar-lo a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Diumenge, a les 18 h, va tenir lloc una col·lisió al carrer de Mossèn Tatcher, a
l’alçada del carrer de Manresa. El 112 va informar que una dona havia quedat
atrapada a l’interior d’un dels vehicles i es va activar el servei de Bombers i
d’ambulància. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va informar que la persona
ressenyada no estava atrapada, sinó que tenia dificultats per sortir del vehicle a
causa de la seva mobilitat reduïda. Al lloc van acudir dues dotacions de Bombers i
una ambulància, que va atendre a la persona ferida i la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
Ahir diumenge, a les 18.15 h, una motocicleta i un turisme van patir un accident a
l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer d‘Antoni Bros. Un vehicle patrulla de
la Policia Municipal va informar que el motorista estava ferit i tots dos vehicles havien
quedat al mig de la via. Una ambulància va atendre a la persona ferida i la va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Es va sol·licitar la presència de la
grua Municipal per al trasllat la motocicleta a Prefectura per a la seva custòdia i
lliurament.

Alcoholèmies positives del cap de setmana
Dissabte, a les 5.20 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava per la
carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Vallparadís, va observar com un
vehicle realitzava una conducció anòmala. Els agents el van aturar i van identificar al
conductor, que presentava mostres d’estar afectat per l’alcohol. Se li van realitzar les
proves de detecció alcohòlica, en les quals va donar un resultat positiu de 0,65 mg/l
en aire expirat. El conductor va ser denunciat penalment i el seu vehicle va ser
immobilitzat mitjançant la grua municipal a la seva base.
La matinada de diumenge, a les 3 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
aturar un turisme que estava realitzant una conducció erràtica. Els agents van
identificar al conductor i el van escorcollar a ell i al vehicle. Els agents hi van trobar
una pedreta de, presumptament, cocaïna i dues cigarretes amb cocaïna, amb un pes
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de 0,8 g. Els agents van observar que el conductor podia estar ebri, motiu pel qual
se li va realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat, amb un resultat
positiu de 0,41 mg/l. Els agents li van realitzar una denúncia administrativa i van
immobilitzar el vehicle.

Diversos conductors denunciats per conduir sense permís
A les 15 h de divendres, un vehicle patrulla que circulava per l’avinguda del Vallès, a
l’alçada de la carretera de Montcada, va observar un vehicle que circulava en un
greu estat de conservació i manteniment. Els agents el van aturar per identificar al
conductor, del qual van comprovar que no constava cap permís de conducció a la
base de dades de la DGT. Per aquest motiu, l’infractor va ser denunciat per un
delicte contra la seguretat viària i el vehicle immobilitzat.
Diumenge, a les 16.50 h, al Camí de Can Boada, a l’alçada del carrer de les
Vinyoles, una patrulla de la Policia Municipal va identificar al conductor d’un vehicle
que no tenia cap permís de conducció en vigor, motiu pel qual va ser denunciat
penalment. A més, els agents van comprovar que el seu acompanyant, el titular del
vehicle, tenia coneixement que el seu amic no tenia el permís de conducció i, tot i
així, li havia deixat conduir-lo. Per aquest motiu, també ell va ser denunciat
penalment.
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