Nota de premsa
Terrassa, 18 de febrer de 2019

Furten un mòbil i xoquen amb un vehicle estacionat
just al davant d’una patrulla de la Policia Municipal
El conductor va donar positiu d’alcoholèmia
Aquest diumenge, a les 22.45 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer de Bartomeu Amat, va observar com un vehicle col·lidia amb un
altre que estava estacionat, a l’alçada del carrer de Catalunya. Els agents van
identificar els ocupants del vehicle i van demanar la presència d’una ambulància, ja
que un d’ells estava ferit. L’ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van observar que el conductor semblava ebri
i el van traslladar a Prefectura per fer-li la prova de detecció alcohòlica en aire
expirat, en la que va donar un resultat positiu de 0,57 mg/l.
Una patrulla es va quedar amb el vehicle accidentat, quan un ciutadà es va apropar i
els va explicar que els ocupants del turisme accidentat li havien sostret poc abans el
telèfon mòbil. Els agents van escorcollar el vehicle i van trobar l’esmentat telèfon.
Van comunicar el fet a Prefectura, on encara es trobava el conductor, que va ser
denunciat penalment per un Delicte contra la Seguretat Viària. Tant el conductor com
el seu acompanyant van ser investigats per un presumpte delicte de furt. Els agents
van confeccionar un informe d’accident.

Accidents de circulació durant el cap de setmana
Divendres, a les 10.15 h, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
alertava d’un accident de circulació a la cruïlla de l’avinguda de l’Abat Marcet, amb la
carretera de Rellinars. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va informar que hi
havia un ferit i va demanar l’assistència d’una ambulància, que el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Un altre vehicle patrulla va acudir al lloc per
donar suport amb les tasques de regulació del trànsit, ja que els dos carrils de la via
estaven tallats per què els turismes implicats ocupaven la via. La grua municipal va
apartar els vehicles i es va poder restablir la circulació a la via. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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A les 18.25 h de divendres, un vehicle va atropellar una persona al carrer de Pau
Marsal, a l’alçada del carrer de Wagner, i el conductor va marxar del lloc sense
facilitar les seves dades. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va informar que
la persona atropellada havia patit algunes ferides, però sense gravetat. Sembla que
el vianant anava amb patinet i va creuar pel pas de vianants, colpejant la part
posterior del vehicle. El conductor va aturar la marxa, va comprovar l’estat de la
persona atropellada i va marxar del lloc. Una ambulància va atendre al ferit i el va
traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar una inspecció ocular i
l’informe tècnic d’accident.
Dissabte, a les 12.55 h, tres vehicles van xocar a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del
carrer del Puigmal. Dos vehicles patrulla van informar que hi havia dos ferits. Una
ambulància els va atendre i els va traslladar a l’Hospital de Terrassa.
A les 21 h de dissabte, un motorista va caure de forma fortuïta al carrer
d’Arquímedes, a l’alçada del carrer d’Antoni Torrella. Un vehicle patrulla de la Policia
Municipal va informar que el motorista estava ferit. Una ambulància el va atendre i el
va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que el motorista
circulava darrera d’un turisme i va haver de frenar, va accionar els frens i li va
derrapar la roda posterior, perdent el control del vehicle i caient a terra.
Diumenge, a les 7 h, dos turismes van xocar a la cruïlla de l’avinguda de Jaume I
amb el carrer del Periodista Grané. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
informar que hi havia un conductor ferit. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que un dels dos
conductors implicats no va respectar una fase vermella del semàfor. Un grup
semafòric que hi havia a la mitjana va quedar arrencat per la base a causa de
l’impacte. Es va donar avís al servei tècnic responsable. Un dels vehicles no tenia
contractada l’assegurança obligatòria i el conductor va ser denunciat.
A les 13.45 h de diumenge, un turisme va col·lidir amb una fanal de l’enllumenat
públic a l’avinguda del Vallès, amb el carrer de la Mare de Déu del Carme. Un
vehicle patrulla va informar que el conductor estava ferit. Una ambulància el va
traslladar a l’Hospital de Terrassa. Es va donar avís a la grua municipal per moure el
vehicle del lloc i a Eco-Equip per netejar la via de restes de plàstics i vidres.

Alcoholèmies positives del cap de setmana
A les 3.50 h de dissabte, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava per
la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de Cadis, va detectar un turisme que
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feia una conducció erràtica. Els agents el van aturar i van identificar al conductor,
que semblava ebri. Se li va realitzar la prova de detecció alcohòlica, en la que va
donar un resultat positiu de 0,86 mg/l. El conductor va ser denunciat penalment per
un Delicte contra la Seguretat Viària i el vehicle immobilitzat al carrer.
Diumenge, a les 3.05 h, un vehicle patrulla que circulava pel carrer de Tàrrega, a
l’alçada de l’avinguda del Pintor Mir, va aturar un turisme que resultava sospitós. Els
agents van identificar al conductor i el van escorcollar, trobant-li un embolcall amb un
polsim blanc, presumptament cocaïna, d’1 g. Van confeccionar acta de recollida i
denúncia per tinença de cocaïna. En la prova de detecció alcohòlica, el conductor va
donar un resultat positiu de 0,58 mg/l, sent denunciat administrativament.

Detingut per robatori amb força un motorista que s’havia fet escàpol
Dissabte, a les 0.15 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava pel
carrer de Sant Crispí va observar com un ciclomotor es feia escàpol a gran velocitat
en adonar-se de la presència policial. En aquest moment es va iniciar un seguiment
del ciclomotor pels carrers propers, a la que es van afegir més patrulles. El
ciclomotor va accedir a l’avinguda del Vallès, moment en el que el motorista va saltar
i va tirar el vehicle al terra. Els agents el van perseguir i finalment el van interceptar.
En l’escorcoll superficial li van trobar una paperina amb 0,2 g d’un polsim blanc,
presumptament cocaïna. Es van fer les gestions per identificar el vehicle i es va
localitzar a la seva propietària, que va manifestar que feia unes hores que havia
posat una denúncia contra el seu ex-marit per robatori amb força al seu habitatge,
d’on s’havia emportat diversos objectes, a més del ciclomotor. L’home va ser
traslladat a Prefectura, on va ser escorcollat i se li van trobar diversos objectes
sostrets del domicili de la requeridora. Va ser detingut i investigat per presumpte
Delicte de Robatori amb Força i se li va fer acta denúncia per tinença de cocaïna.

Despreniments d’una façana al carrer de Concepción Arenal
A les 14.15 h de dissabte, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
alertava d’un despreniment a una façana del carrer de Concepción Arenal, a l’alçada
del carrer de Wilson. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va informar que al
lloc hi havia dues unitats del Parc de Bombers de Terrassa. La circulació del carrer
es va tallar per facilitar els treballs fins a les 14.35 h. Els efectius de Bombers van
sanejar la façana per evitar més despreniments. Els agents van parlar amb un
responsable de l’immoble i el van informar del procediment a seguir.
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Incendi d’un camió estacionat a Can Boada
Dissabte, a les 18.45 h, la Sala del 092 va rebre diverses trucades de ciutadans i del
112 que informaven que un camió estava cremant al Camí de Can Boada, a l’alçada
del carrer de Vinyoles. Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va informar que el
camió es trobava estacionat a dintre d’un solar perimetrat amb una tanca. Els agents
van trencar la cadena de la porta per permetre l’accés de les dotacions de Bombers
que hi van actuar. Sembla que el foc es va iniciar a la tractora del vehicle i el remolc
no es va veure afectat per les flames. Els agents van consultar les dades del camió a
la DGT i es van fer gestions per esbrinar el seu titular. A les 19.15 h els bombers van
finalitzar el servei.

Denunciat per conduir sense el permís
Diumenge, a les 23.30 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava pel
carrer de Ramón y Cajal, a l’alçada del carrer d’Estanislau Figueras, va aturar un
turisme i va identificar al seu conductor. En consultar les dades a la base de la DGT,
els agents van veure que el conductor no tenia cap permís de conducció en vigor.
Els agents el van denunciar penalment per un Delicte contra la Seguretat Viària i el
vehicle va ser immobilitzat al carrer amb un parany.
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