Nota de premsa
Terrassa, 8 de febrer de 2019

Una persona identificada i detinguda per una ordre
de recerca i detenció
Un agent va resultar lesionat a la intervenció
A les 22.30 h d’ahir dijous, un agent de la Policia Municipal fora de servei va
observar a un establiment situat a la rambleta del pare Alegre, a l’alçada del carrer
del Pintor Torras, una persona que tenia una ordre de recerca i detenció d’un jutjat.
L’agent va trucar a Prefectura per demanar la intervenció d’una patrulla, que en
arribar va identificar a la persona, a la que efectivament li constava l’ordre de
detenció. Els agents van forcejar amb l’esmentada persona, que es va resistir a la
detenció i va ferir a un dit de la mà a un d’ells. Quan els agents van escorcollar al
detingut li van trobar un “puny americà” a sobre. Van denunciar el fet i li van retirar
l’objecte. El detingut es va negar a ser visitat per un metge i va ser traslladat a
Prefectura.

Accident de trànsit amb un turisme i una motocicleta implicats
A les 20.20 h d’ahir, el 112 va informar d’un accident de trànsit amb un turisme i una
motocicleta implicats a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer del Turonet. Una
patrulla de la Policia Municipal va atendre al motorista, que havia patit lesions lleus,
fins a l’arribada de l’ambulància, que el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els
agents van agafar les dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Alarma per una possible fuita de gas a un edifici
A les 21.40 h d’ahir dijous, el 112 va informar d’una possible fuita de gas a un edifici
situat al carrer de Sant Cosme, a l’alçada del carrer de Jacint Elías. Una patrulla de
la Policia Municipal va arribar al lloc juntament amb les dotacions de Bombers i van
procedir a desallotjar l’edifici. Es va donar avís als tècnics de la companyia de gas
per realitzar una inspecció de la instal·lació. Els tècnics de la companyia i efectius de
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Bombers van realitzar la inspecció de l‘edifici i es va determinar que havia estat una
falsa alarma i no hi ha cap fuita de gas ni perill per a les persones.

Fuita de gas per la sostracció d’una canonada a un edifici
Dijous, a les 23.55 h, el 112 va informar d’una possible fuita de gas a un edifici situat
al carrer d’Europa, a l’alçada del carrer d’Alemanya. Una patrulla de la Policia
Municipal va arribar al lloc juntament amb els efectius de Bombers, van notar una
forta olor a gas i van comprovar que faltaven uns 4 m de canonada de gas al terra de
l’edifici. Els agents van establir les mesures de seguretat adients per evitar qualsevol
incident i els bombers van donar avís a tècnics de la companyia del gas, que van
acudir al lloc i van tallar la clau principal, fent-se càrrec de la reparació de la
canonada sostreta.

Accident de trànsit amb un conductor que dona positiu d’alcoholèmia
A les 4.10 h d’aquesta matinada, un particular ha trucat a Prefectura per informar
que un vehicle s’havia sortit de la via i havia pujat a sobre de la plaça dels Països
Catalans. Una patrulla ha acudit al lloc i ha observat que el conductor presentava
simptomatologia d’haver consumit alcohol. Els agents li han realitzat la prova
d’alcoholèmia estimativa, que ha donat un taxa positiva de 0,47 mg/l. Els agents
l’han acompanyat a Prefectura per realitzar les proves de contrast, amb resultats
positius de 0,49 mg/l i 0,47 mg/l. Els agents han denunciat administrativament al
conductor per circular havent consumit begudes alcohòliques, han realitzat l’informe
tècnic d’accidents i han donat avís a manteniment urbà per reparar els danys
ocasionats a la plaça.
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