Nota de premsa
Terrassa, 13 de maig de 2019

Detingut un conductor que tenia una ordre judicial
pendent
Una patrulla el va identificar en un control rutinari
A les 22.55 h de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va identificar els
ocupants d’un vehicle a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer del Renaixement,
en un control rutinari. En consultar les dades, els agents van comprovar que el
conductor tenia una ordre judicial de recerca, detenció i presentació d’un Jutjat de
Terrassa. Per aquest motiu, va ser detingut per a la posterior presentació davant
l’autoritat judicial. A més, el vehicle no tenia contractada l’assegurança, fet pel qual
va ser denunciat i immobilitzat.

Cinc accidents de trànsit al llarg del cap de setmana
En tres dels cinc accidents de trànsit del cap de setmana hi van haver motocicletes
implicades, mentre que en els altres hi van haver dues persones atropellades, una
d’elles quan circulava amb un monopatí. El primer dels accidents va tenir lloc
divendres, a les 10.05 h, quan una motocicleta que circulava pel carrer de Vallhonrat
va col·lidir amb un turisme a la cruïlla amb el carrer de Vinyals. Sembla que la
motocicleta no va respectar la senyal de cediu el pas. El motorista va ser traslladat
per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 17 h del mateix dia, una motocicleta va col·lidir per encalç amb un turisme que
es trobava aturat davant un semàfor del passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada
del carrer de la Mare de Déu dels Àngels. La motorista va ser traslladada per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Dissabte, a les 15.05 h, va tenir lloc un atropellament a l’avinguda d’Àngel Sallent,
quan un turisme que circulava pel carrer de Watt es va incorporar a l’avinguda i va
colpejar a una persona que creuava la calçada correctament pel pas de vianants
regulat per semàfors. Aquesta persona va ser traslladada per una ambulància a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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Diumenge, a les 13.55 h, un turisme que circulava pel carrer de Jaen, amb intenció
d’accedir a l’avinguda del Vallès, va colpejar una persona que creuava la calçada
amb un monopatí pel pas de vianants regulat per semàfors de l’avinguda amb el
carrer de Jaen. El vianant va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital de
Terrassa.
Més tard, a les 17.30 h, un motorista va perdre el control del seu vehicle i va caure a
la rotonda de la variant N-150, amb la carretera de Martorell. El motorista va resultar
ferit i va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital de Terrassa.

Dues alcoholèmies positives
A les 2.40 h de la matinada de diumenge, un ciutadà va informar a la Policia
Municipal que una conductora semblava que estava conduint sota els efectes de
l’alcohol a l’avinguda de Béjar, amb el carrer de Provença. Una patrulla va localitzar
a aquesta conductora, que va ser sotmesa a les proves d’alcoholèmia, amb un
resultat positiu d’1,13 mg/l. La conductora serà investigada per un presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit.
A les 0.50 h de la matinada d’avui dilluns, una patrulla de la Policia Municipal ha
aturat un turisme al carrer del Miño, a l’alçada de la carretera de Montcada, quan ha
observat com feia una maniobra antireglamentària. Els agents han vist que el
conductor presentava signes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol,
motiu pel qual se li han fet les proves d’alcoholèmia. El resultat ha estat positiu, de
0,63 mg/l, i ha estat sancionat administrativament al conduir amb una taxa d’alcohol
superior a la permesa.

Ocupants d’un turisme marxen i l’abandonen al mig de la via
Diumenge, a les 15.05 h, uns agents de la Policia Municipal que es trobaven
regulant el trànsit a la plaça del Doré, amb motiu dels actes de la Fira Modernista,
van ser informats per uns ciutadans que un vehicle havia estat abandonat al mig de
la calçada de la rambleta del Pare Alegre pels seus ocupants, que havien marxat del
lloc corrent. Els agents van inspeccionar el vehicle en qüestió, sense observar cap
fet destacable, i la grua municipal el va retirar a la seva base, en espera que el
propietari aporti la documentació i rebi la corresponent denúncia per estacionar
obstaculitzant greument la circulació, així com per no tenir contractada l’assegurança
obligatòria i no haver passat l’ITV.
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Fuita de gas per un possible sabotatge a la canonada d’un habitatge
A les 18.20 h de divendres, un ciutadà va informar a la Policia Municipal d’una
possible fuita de gas en un habitatge del carrer de Sant Josep, a l’alçada del carrer
del Passeig. Els agents van comprovar els fets i van tallar el trànsit del tram del
carrer de Sant Josep per fer un diàmetre de seguretat, sol·licitant la presència de
Bombers. Dues dotacions de Bombers van ventilar la planta baixa de l’habitatge en
comprovar que s’hi havia acumulat una bossa de gas. Segons les primeres
investigacions, els Bombers van indicar que es podia tractar d’un sabotatge a la
canonada del gas de l’habitatge, que presentava una punxada. Per seguretat i a
l’espera de la seva reparació, es va tallar el subministrament de gas de l’habitatge.
Una vegada comprovat que els nivells de gas havien baixat i que la zona era segura,
les dotacions de Bombers van marxar del lloc, tot i que la zona va quedar
senyalitzada.

Detinguda una persona per un presumpte robatori amb violència
Dissabte, a les 23.10 h, un agent de la Policia Municipal fora de servei va informar a
la Central que una dona havia sofert un robatori amb violència i intimidació en grau
de temptativa. Els fets van tenir lloc al carrer del Renaixement, quan dues persones
amb un ganivet i una navalla van intentar treure-li una cadena de plata que portava
al coll, cosa que finalment no van aconseguir. Una patrulla de la Policia Municipal va
aturar a dos individus que coincidien amb la descripció facilitada per la víctima, que
va identificar a un d’ells com a possible autor dels fets, motiu pel qual aquest va ser
detingut.
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