Nota de premsa
Terrassa, 7 de febrer de 2019

Identificada una persona per un presumpte furt de
tapes del clavegueram
La col·laboració ciutadana va ajudar a identificar-la a través del seu vehicle
A les 11.50 h d’ahir dimecres, les trucades de dos ciutadans van comunicar a
Prefectura que una persona estava sostraient tapes del clavegueram, una al carrer
dels Dipòsits, amb Ronda Ponent, i l’altre al carrer del Catorze d’Abril, a l’alçada del
carrer de Beethoven. Un dels testimonis va facilitar el número de placa de matricula
del vehicle on anava la persona denunciada, i l’altre una gravació on es podia veure
el model del vehicle.
Diverses patrulles de la Policia Municipal es van dirigir a la zona on estava
empadronat el vehicle i el van poder localitzar estacionat. Els agents van parlar amb
el seu propietari, que va negar els fets, i li van fer lliurament d’una citació per
declarar per un presumpte delicte de furt. També van comprovar que el vehicle no
tenia l’assegurança obligatòria en vigor, van denunciar el fet i van immobilitzar el
vehicle amb un parany. Finalment, els agents van senyalitzar els forats del
clavegueram sense reixa i van avisar als serveis de manteniment urbà per reposar
les tapes sostretes.

Detinguda en estat etílic per atemptar contra els agents de l’autoritat
A les 17.10 h d’ahir dimecres, el responsable d’un establiment del carrer del
Marqués de Comillas, a l’alçada del carrer de Monturiol, va trucar a la Policia
Municipal per comunicar que una dona en estat etílic estava generant molèsties a
altres clients. Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc, on la dona motiu
de la queixa els va increpar i en va colpejar a un d’ells a la cara, provocant-li una
ferida lleu al llavi. Els agents van procedir a la detenció de la dona per un delicte
d’atemptat contra l’autoritat i la van traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van comunicar l’estat agressiu de la dona, que es va donar diversos cops
a la mampara del vehicle policial en ser traslladada al centre sanitari.
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Accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta
Ahir dimecres, a les 18.15 h, el 112 va informar d’un accident entre un turisme i una
motocicleta al carrer de Prim, a l’alçada del carrer de Baldrich. Una patrulla de la
Policia Municipal va acudir al lloc dels fets i van atendre al motorista, que havia
quedat ferit lleu. Els agents van fer tasques de regulació del trànsit, ja que els
vehicles implicats estaven ocupant la via. Una ambulància va atendre al motorista
ferit i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la
motocicleta no va fer la parada obligatòria a la senyal d’stop que l’afectava. Els
agents van agafar les dades dels fets i dels testimonis i van comprovar que la
motocicleta no tenia l’assegurança obligatòria del vehicle en vigor, van denunciar els
fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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