Nota de premsa
Terrassa, 23 d’abril de 2019

Detinguts tres ocupants d’un vehicle que es va
saltar un control policial i es va donar a la fuga
Tres patrulles van perseguir i aturar el vehicle, que fugia a gran velocitat
Ahir dilluns, a les 2 h, en un control de la Policia Municipal situat al passeig Vint-i-dos
de Juliol, amb la carretera de Castellar, els agents van detectar un vehicle que va
accelerar en veure el control policial i es va donar a la fuga a gran velocitat. Tres
patrulles van iniciar la persecució del vehicle escàpol, que amb una conducció
temerària, inclús en contra direcció, va col·lidir amb diversos vehicles estacionats i
amb les pròpies patrulles policials. El vehicle va quedar immobilitzat mecànicament a
causa de les diverses col·lisions a la variant de la Nacional N-150, en direcció a
Sabadell, i els agents van interceptar els tres ocupants, un dels quals va intentar
fugir corrents. Tots tres van oposar resistència i una actitud violenta, colpejant als
agents, per la qual cosa van ser detinguts.
En l’escorcoll, els agents li van trobar al conductor del vehicle 5.000 euros en efectiu,
dels quals no en va poder justificar la procedència; a l’altre ocupant se li van trobar
un total de 7.500 euros, amb les mateixes circumstàncies; i al tercer ocupant, 1,3 g
d’una substància estupefaent sintètica. Els agents van denunciar administrativament
la tinença de la substancia al conductor, i van comprovar que no tenia permís de
conduir. Finalment, el van detenir per conduir sense permís, per conducció
temerària, per danys i per atemptat a agent de l’autoritat. Un dels ocupants va ser
detingut per atemptar contra als agents i per quatre ordres de recerca i detenció de
diversos jutjats pendents. El tercer ocupant va ser igualment detingut per atemptar
contra als agents de l’autoritat. Tots els detinguts van ser traslladats a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa i cinc agents també van ser atesos al centre hospitalari a
causa de diversos cops provocats pels ocupants del vehicle durant la seva detenció.

Tres alcoholèmies i un drogotest positiu durant el cap de setmana
Dissabte, a les 15.10 h, agents de la Policia Municipal van aturar un vehicle al carrer
de Ricardo Caro, a l’alçada del carrer de Ramón y Cajal, el conductor del qual va
donar taxes positives a la prova d’alcoholèmia, concretament de 0,43 mg/l a
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l’estimativa i de 0,53 mg/l i 0,50 mg/l a la de contrast. El conductor va ser denunciat
administrativament.
El mateix dissabte, a les 22.50 h, els agents van aturar a un altre conductor al carrer
de Jacint Elies, a l’alçada del carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, que va donar
positiu en THC a la prova de drogues. El conductor va ser denunciat
administrativament pels fets.
A les 2.55 h de la matinada de diumenge, els agents van aturar a una conductora al
carrer del Duero, a l’alçada de l’avinguda de Santa Eulàlia, que va donar positiu a la
prova d’alcoholèmia, amb una taxa de 0,60 mg/l a la prova estimativa i 0,65 mg/l i
0,60 mg/l a la de contrast. La conductora va ser denunciada administrativament per
conduir havent consumit alcohol.
Més tard, a les 4.45 h, els agents van aturar a un conductor al carrer de Baldrich, a
l’alçada del carrer de Sant Genís, que va donar positiu a la prova d’alcoholèmia, amb
taxes de 0,78 mg/l a la prova estimativa i de 0,77 mg/l i 0,80 mg/l a la de contrast. El
conductor va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària.

Tres conductors denunciats amb una pèrdua de vigència del permís
El passat dimecres, a les 18.50 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei
ordinari va aturar a un conductor al carrer d’Albert Einstein, a l’alçada del carrer de
Colom, i van comprovar que no tenia el permís de conduir en vigor. Els agents el van
denunciar per un delicte contra la seguretat viària.
Dijous, a les 21.20 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va aturar
un conductor al carrer de Salamanca, a l’alçada de l’avinguda de Madrid, perquè el
vehicle podria estar implicat en una conducció temerària. Els agents van comprovar
que el conductor no tenia el carnet de conduir en vigor i el vehicle tampoc no tenia
en vigor l’assegurança obligatòria ni al inspecció tècnica de vehicles. Els agents van
denunciar administrativament la manca d’assegurança i de l’ITV del vehicle, i també
al conductor per un delicte contra la seguretat viària.
Diumenge, a les 15.35 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
aturar a un vehicle a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Salamanca, i va
comprovar que el seu conductor no tenia el permís de conduir. Els agents el van
denunciar per un delicte contra la seguretat viària.
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Accident greu a la cruïlla de la carretera de Rellinars amb l’avinguda de l’Abat
Marcet
A les 4.15 h d’aquesta matinada, s’han rebut a la central de comunicacions de la
Policia Municipal vàries trucades informant d’una col·lisió greu a la cruïlla de la
carretera de Rellinars amb l’avinguda de l’Abat Marcet, amb dos ocupants atrapats a
l’interior d’un dels vehicles. Al lloc s’hi han desplaçat varies patrulles policials, dues
unitats de Bombers i tres ambulàncies. Els efectius de Bombers han treballat en
l’excarceració dels ocupants d’un dels vehicles afectats, els quals han estat
traslladats en estat greu per dues ambulàncies a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa el conductor, i la passatgera a l’Hospital de Terrassa.
L’altre conductor implicat ha estat detingut per un delicte contra la seguretat del
trànsit, ja que ha donat un resultat positiu de 0,60 mg/l en les proves d’alcoholèmia
que se li han realitzat. Agents de la Policia Municipal han realitzat un informe tècnic
d’accident, presa de dades i inspecció ocular.

Altres accidents de trànsit del cap de setmana
Aquests dies festius hi ha hagut altres accidents de trànsit a les vies de la ciutat. El
passat dimecres, a les 6.40 h, al carrer de les Campiones Olímpiques, a l’alçada del
carrer dels Voluntaris, un vehicle va xocar contra un vehicle estacionat i un
contenidor d’escombreries. A les 16 h, un menor va ser atropellat al carrer de Jacint
Elies, a l’alçada del carrer de Sant Damià, i va ser traslladat a l’Hospital de Terrassa,
acompanyat per la seva mare. Pocs minuts després, a les 16.30 h, un vehicle es va
sortir de la via a la Ronda de Ponent, a l’alçada del passeig del Vint-i-dos de Juliol, i
el conductor va donar un resultat positiu en alcholèmia de 0,42 mg/l en les proves
que se li van realitzar, sent denunciat administrativament per aquest fet.
Dissabte, a les 12.45 h, una furgoneta va col·lidir al carrer de Palet i Barba, a
l’alçada del carrer de Carrasco i Formiguera, i va fugir del lloc, sent localitzada
posteriorment per una patrulla de la Policia Municipal. El conductor va ser denunciat
per marxar del lloc sense facilitar les dades. Més tard, a les 18.45 h, van col·lidir una
motocicleta i un turisme al carrer de Sant Cosme, a l’alçada de la plaça de Ca
n’Anglada, sent traslladat el motorista a l‘Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Diumenge, a les 6.45 h, un turisme va xocar contra una bastida i un vehicle
estacionat al carrer de Galileu, a l’alçada del carrer de Pasteur, el conductor va ser
denunciat administrativament en donar un resultat positiu de 0.42 mg/l en les proves
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d’alcoholèmia que se li van realitzar. També va ser necessària la intervenció de
Bombers per assegurar la bastida.
Ahir dilluns, a les 12.10 h, va tenir lloc un accident de trànsit amb tres persones
ferides lleus a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Manresa, les quals van
ser traslladades a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i a l’Hospital de Terrassa.
Més tard, a les 14.45 h, a un vianant li va trepitjar el peu la roda d’un vehicle al carrer
de les Campiones Olímpiques, a l’alçada del carrer del Pintor Vancells.

Incendi en un habitatge del carrer de Granada
A les 13.35 hores de dijous, el servei d’emergències 112 va informar a la Policia
Municipal d’un incendi a la cuina d’un pis del carrer de Granada, a l’alçada del carrer
de Jaén. Tres dotacions de Bombers van actuar per extingir el foc. Una persona va
resultat afectada a la mà i per intoxicació de fum, i va ser traslladada per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Fins a 12 sortides relacionades amb les ventades
Aquest cap de setmana, la Policia Municipal ha realitzat diverses sortides per
incidències a causa de les fortes ventades. Així, al carrer del Ter, a l’alçada del
carrer del Sindicat, va caure un pal de la xarxa elèctrica, que va provocar danys a un
vehicle estacionat. Al carrer de Castellsapera, a l’alçada del carrer de la Mola, va
caure un arbre a sobre d’un turisme estacionat, causant-li danys al parabrises
davanter. Els agents també van acudir al carrer de Lepant, a l’alçada del carrer del
Pare Font, per actuar davant del perill de la possible caiguda d’unes 8 peces d’uralita
del sostre d’una nau industrial, les quals van ser retirades pels Bombers. Igualment,
es van realitzar diverses intervencions per danys en habitatges: una pel trencament
d’un tendal al carrer de Sant Gaietà, a l’alçada del carrer de Cervantes; altres dues
per una planxa a punt de caure al carrer d’Antoni Maura, a l’alçada de la Ronda de
Ponent; i al carrer del Periodista Granè, a l’alçada de l’avinguda de Jaume I; al carrer
del Doctor Calsina, a l’alçada del carrer del Consell de Cent, per la caiguda de part
d’una balconada, al carrer de Pitàgores, a l’alçada del carrer de Vázquez de Mella,
per la caiguda d’una part del sostre; i quatre intervencions més per elements
despresos de les façanes de diversos immobles.
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