Nota de premsa
Terrassa, 6 de juny de 2019

Detinguts dos homes per robatori a l’interior d’un
taller mecànic
Els agents van localitzar als presumptes lladres amb una motxilla plena
d’eines del taller
El passat dimarts, a les 21.50 h, es va rebre una trucada d’un particular que
informava que hi havia dos homes intentant accedir a un taller mecànic ubicat al
carrer de Sant Tomàs, a l’alçada de l’avinguda del Vallès. Diverses patrulles de la
Policia Municipal van acudir al lloc dels fets, on van localitzar a dos homes que
portaven una motxilla plena d’eines, presumptament provinents del taller. Els agents
van realitzar una inspecció ocular del lloc i van comprovar que els lladres havien
accedit a l’interior forçant una porta de l’establiment. El testimoni va reconèixer als
dos homes com les persones que havien intentat accedir al taller. Els agents van
identificar i detenir als dos homes per un delicte de robatori amb força i els van
traslladar a Prefectura per posar-los a disposició judicial.

Dos accidents de trànsit amb motoristes implicats
Ahir dimecres, a les 8.29 h, una trucada del 122 va alertar d’un accident de trànsit,
amb un turisme i una moto implicats, a la cruïlla del carrer de Provença amb el carrer
de Roca i Roca, i que s’havia activat una ambulància. Una patrulla de la Policia
Municipal va acudir al lloc i va atendre al motorista, ferit de caràcter lleu, fins a
l’arribada de l’ambulància, que el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Sembla que
el turisme tenia un cediu el pas i no va veure l’arribada de la moto, col·lidint amb ella.
Els agents van agafar testimonis dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
El mateix dimecres, a les 15.46 h, es va rebre la trucada d’un motorista que va
explicar que havia caigut al terra degut a un vessament d’oli que hi havia a la
calçada de la carretera N-150, amb la carretera de Martorell. Una patrulla de la
Policia Municipal va acudir al lloc i va atendre al motorista, ferit lleu a causa de la
caiguda. Els agents van llençar sepiolita per tapar la taca d’oli que havia provocat
l’accident. Una ambulància va traslladar el motorista a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa i els agents van realitzar un acta d’accidents amb les dades del fets.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

Retirada d’un arbre a punt de caure a via pública
A les 18.18 h d’ahir dimecres, la trucada d’un particular va avisar que hi havia un
arbre a punt de caure al carrer de Mossèn Josep Pons, a l’alçada del carrer de
Margarida Xirgu. Una patrulla de la Policia Municipal va comprovar que l’arbre, que
feia uns 7 metres d’alçada, estava fracturat per la seva base i hi havia perill de
caiguda. Es van activar Bombers i es va tallar el carrer fins que es va tallar l’arbre.
Seguidament, els agents van donar avís al Servei de Manteniment Urbà perquè
retiressin l’arbre de la vorera i revisessin els altres arbres del carrer. Finalment, els
agents van restablir la circulació del carrer.

Denuncia administrativa per tinença de substàncies estupefaents
Dimecres, a les 20.21 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
aturar a un vehicle amb tres ocupants al seu interior al carrer de Menéndez y Pelayo,
a l’alçada del carrer del Bages. Els agents van notar que del vehicle sortia una forta
olor a marihuana, motiu pel qual van escorcollar a les tres persones. Una d’elles
portava a sobre 26,6 g de marihuana. Els agents van realitzar denunciar
administrativament a aquesta persona per tinença de substàncies estupefaents i van
decomissar la substància.

Sortida per una falsa alarma per fum que sortia d’un edifici
Ahir, a les 22 h, el 112 va informar que estava sortint fum de damunt de l’edifici d’una
entitat bancària situat a la plaça de Ricard Camí i que s’havia activat a Bombers.
Una patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i, en arribar, no va trobar cap
indici de fum. Seguidament, van arribar també diverses unitats de Bombers i del
SEM, i es va contactat amb el vigilant de l’edifici, que no tenia coneixement dels fets.
Diverses dotacions de Bombers i de la Policia Municipal van realitzar una inspecció
de la teulada de l’edifici i no van observar cap indici de foc. Finalment, es va poder
constatar que hi va haver un tall de llum que podria haver provocat l’activació d’un
generador, que a la vegada hauria aixecat una gran quantitat de pols i brutícia,
provocant la falsa alarma per fum.
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