Nota de premsa
Terrassa, 13 de febrer de 2019

Denunciades dues dones per furtar productes de
cosmètica a una botiga al carrer Major
Segons l’establiment, van sostreure productes per valor d’uns 200 euros
Ahir dimarts, a les 17.20 h, la Sala del 092 va rebre la trucada de la responsable d’un
establiment ubicat al carrer Major, a l’alçada del carrer de la Cisterna, per comunicar
que li havien furtat diversos productes de cosmètica. Al lloc va acudir la dotació que
patrulla a peu per l’illa de vianants i una altra patrulla de suport. La requeridora els va
facilitar la descripció de dues dones, presumptes autores del furt, i el llistat amb
l’import del productes sostrets de la botiga, valorats en uns 200 euros. Els agents
van fer una batuda pels carrers del voltant i, no molt lluny de l’establiment ressenyat,
van trobar dues dones que coincidien plenament amb la descripció facilitada. Els
agents les van identificar i van comprovar que tenien nombrosos antecedents
policials per furts. En l’escorcoll es van trobar els cosmètics sostrets. Les dues
persones van ser traslladades a Prefectura per iniciar els tràmits, ja que la
requeridora va manifestar la seva intenció de posar denúncia pels furts.

Caiguda fortuïta d’un motorista a l’avinguda del Vallès
A les 10.45 h d’ahir dimarts, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
alertava d’un accident de circulació a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de
França. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que es tractava de la
caiguda fortuïta d’un motorista. Una ambulància va atendre al ferit i el va traslladar a
l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i un informe
tècnic d’accident.

Una persona atropellada al barri del Segle XX
Ahir dimarts, a les 17.05 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
informava de l’atropellament d’una persona a la carretera de Montcada, a l’alçada
del carrer de Baldrich. Un vehicle patrulla va acudir al lloc, on una ambulància va
atendre al ferit i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
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l’accident va tenir lloc quan en un dels sentits de la carretera de Montcada hi havia
una retenció de vehicles per un autobús aturat a la seva parada i el jove va creuar
entre els vehicles quan la fase del semàfor dels vianants estava en vermell. Un
vehicle que circulava per l’altre carril no el va poder evitar i va colpejar al jove.

Motorista denunciat per conduir sense assegurança ni ITV
A les 18.30 h d’ahir dimarts, un vehicle patrulla que circulava pel carrer de Mossèn
Àngel Rodamilans, a l’alçada del carrer de la Mare de Déu del Socors, va aturar un
ciclomotor i va identificar al seu conductor. Els agents van comprovar a les dades de
la DGT que el ciclomotor no tenia concertada l’assegurança obligatòria i tenia la ITV
caducada. Per aquest motiu, el conductor va ser denunciat i el ciclomotor
immobilitzat per la grua municipal, que el va traslladar a la seva base.
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