Nota de premsa
Terrassa, 25 de juny de 2019

Policia Municipal fa una cinquantena de serveis per
la revetlla de Sant Joan
Va haver-hi diversos contenidors cremats, incendis de matolls i danys causats
per petards
Aquest diumenge, amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan, s’han
produït nombrosos actes vandàlics, tot i que cap no ha tingut conseqüències greus
per a les persones. Al llarg de dia, i sobretot a la nit, es van produir nombrosos
serveis per crema de contenidors a la via pública. Pel general, van ser incendis
provocats per persones que van llençar petards o objectes cremant a dintre del
contenidor, provocant la destrucció del contenidor.
La Policia Municipal també va actuar en diversos incendis de matolls en parcs i
zones boscoses provocats per persones que començaven petites fogueres
prohibides que es descontrolaven, amb perill en cas de no actuar d’una manera
ràpida per part dels Bombers i cossos de seguretat. Així mateix, hi va haver algunes
denúncies per actes vandàlics amb petards llençats al mobiliari urbà i bústies
particulars, alguns dels quals van causar danys a l’entrada d’algun domicili particular.
Els agents van ser requerits per a una cinquantena de serveis d’urgència, de la
tipologia dels abans esmentats. A més, van realitzar vigilància itinerant per tal que
totes les fogueres i celebracions a via pública es desenvolupessin amb normalitat i
sense perill per les persones.

Detectat un vehicle sostret després de no respectar un semàfor
A les 15.26 h d’ahir dilluns, una patrulla de la Policia Municipal va observar com un
turisme no respectava la llum vermella del semàfor situat a la carretera de Martorell,
amb el carrer de Faraday. En fer-li indicacions la patrulla al conductor del turisme
perquè aturés la marxa, aquest va fugir del lloc a gran velocitat, circulant en sentit a
la carretera d’Olesa de forma temerària, sense respectar els semàfors que hi havia
al seu pas i posant en perill a la resta d’usuaris. Els agents va iniciar una persecució
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del vehicle escapolit, informant a la central de comunicacions dels fets i comunicant
la matrícula d’aquest.
Seguidament, la Central va informar que el turisme es trobava denunciat com sostret
des del 21 de juny, i vàries patrulles van acudir com a suport per la localització del
vehicle. El vehicle va circular per diverses vies de la ciutat sense respectar els
senyals de prioritat, i circulant en vàries ocasions en sentit contrari. Finalment, va ser
abandonat pel conductor al mig del carrer de Morella, amb l’alçada de l’avinguda de
Sant Eulàlia. Després d’una batuda per la zona, no es va localitzar l’infractor, sent
traslladat el turisme sostret per una grua al dipòsit municipal per a una inspecció del
vehicle en la investigació oberta per la localització del autor dels fets.

Detingut per una ordre judicial pendent un conductor infractor
A les 22.05 de divendres, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un turisme a
l’avinguda de l’Abat Marcet, a l’alçada del carrer dels Jocs Olímpics, en observar que
feia una conducció erràtica. En identificar al conductor, els agents van esbrinar que
aquest tenia pendent una ordre de recerca, detenció i presentació, motiu pel que va
ser detingut per presentar-lo, posteriorment, davant l’autoritat judicial.

Detenció d’una persona per atemptat, resistència i desobediència als agents
de l’autoritat
Aquests dissabte, a les 4.27 h, la trucada d’un particular va informar que hi havia una
persona molt alterada al carrer de la Rasa, a l’alçada del carrer de la Indústria,
davant d’un establiment. Diverses patrulles de la Policia Municipal van acudir al lloc i
van observar que la persona esmentada es mostrava molt agressiva i increpava al
controlador d’accés de l’establiment. Els agents van intentar parlar amb aquesta
persona i apartar-la de la porta per evitar més conflictes, però no va fer cas i va
continuar amb una actitud agressiva, ara també vers els agents que intentaven
tranquil·litzar-la. Aquesta persona va seguir increpant als agents i li va donar una
empenta a un d’ells, trencant-li l’armilla protectora. Els agents van procedir a detenirla, tot i que es va resistir amb l’ús de la força, motiu pel qual dos agents van patir
lesions lleus. Els agents van demanar suport perquè la persona detinguda anava
acompanyada d’un grup de més persones que també van amenaçar a increpar als
agents. Finalment, es va traslladar a la persona detinguda a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa per ser assistit per un metge, i els dos agents lesionats també van
atesos de les seves lesions.
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Detenció d’un jove per robatori amb força a l’interior d’un vehicle
Ahir diumenge, a les 6.15 h, la trucada d’un particular va informar que hi ha havia un
grup de persones trencant els vidres dels vehicles estacionats al pàrquing d’un
establiment comercial de la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de
Puigbarral. Es van dirigir al lloc diverses patrulles de la Policia Municipal, que en
arribar van observar com quatre persones marxaven en veure els vehicles policials.
Una de les patrulles va aturar i identificar a aquestes persones, mentre que l’altra es
va dirigir al pàrquing, on va comprovar que hi havia cinc vehicles amb els vidres
trencats. Els agents van escorcollar a les persones identificades i van trobar diversos
objectes, entre els quals hi havia la caràtula de radiocasset d’un dels vehicles. Els
agents van procedir a detenir a aquestes persones per un delicte de robatori amb
força i danys i es van obrir diligencies penals a Prefectura.

Primer és identificat per estar dormint a l’interior d’un cotxe i posteriorment
detingut per una ordre judicial pendent
A les 10.47 h de dilluns, un ciutadà va informar que al carrer del Periodista Grané, a
l’alçada de l’avinguda de Jaume I, hi havia un vehicle accidentat. Una patrulla de la
Policia Municipal va observar que a l’interior hi havia una persona que, en ser
identificat, es va esbrinar que tenia pendent una ordre judicial de recerca, detenció i
presentació. Per aquest motiu, aquesta persona va ser detinguda per a la posterior
presentació davant de l’autoritat judicial.

Crema de matolls al carrer de Caterina Albert
A les 18.30 h de dissabte, el servei d’emergències 112 va informar d’un incendi al
carrer de Caterina Albert, amb el passeig de Lola Anglada. Al lloc van acudir una
patrulla de la Policia Municipal i una dotació del Parc de Bombers de Terrassa, els
qual van treball durant una hora per poder extingir el foc. Van quedar afectat uns 150
m2 de matolls.

Quatre accidents de trànsit aquest cap de setmana
Aquest divendres, a les 14.20 h, una trucada del 112 va alertar d’una col·lisió de dos
vehicles al carrer de Mossèn Tatcher, a l’alçada del carrer de la Seu d’Urgell, i que
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s’havia activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va observar que
un dels conductor estava ferit lleu pel cop. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van comprovar que un
dels vehicle no havia realitzat el cediu el pas que l’obligava a aturar-se i va col·lidir
amb l’altre vehicle. Els agents van agafar dades dels fets i van realitzar l’informe
tècnic d’accidents.
El mateix divendres, a les 14.35 h, el 112 va comunicar que un camió havia bolcat la
seva càrrega de sal a la calçada i obstaculitzava la circulació al carrer d’Àries, a
l’alçada del carrer d’Hércules. Es va dirigir al lloc una patrulla de la Policia Municipal,
que va desviar la circulació i va demanar que s’activés als serveis de neteja per
recollir la sal de la calçada. Els agents van denunciar al conductor per no assegurar
la càrrega i posar en perill als altres conductors.
Diumenge, a les 18.03 h, un ciclista va caure a la carretera de Montcada, a l’alçada
del carrer de Vallparadís. El ciclista va ser assistit al lloc dels fets i traslladat
posteriorment per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Dilluns, a les 21.17 h, van col·lidir una motocicleta i un turisme a la confluència dels
carrers de Mossèn Àngel Rodamilans i de Jacint Elies. A conseqüència de l’accident,
el motorista va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Alcoholèmies del cap de setmana
Aquest cap de setmana llarg per la festivitat de Sant Joan, la Policia Municipal ha
realitzat vuit diligències penals per un delicte contra la seguretat del trànsit i una
denúncia administrativa a conductors que van donar positiu en les proves
d’alcoholèmia que es van realitzar. Aquestes actuacions van ser motivades pels
següents casos: cinc per accidents de trànsit, tres per infraccions i una per una
discussió entre particulars.
A les 23.22 h de divendres, un vehicle va xocar contra un altre vehicle que estava
estacionat al carrer de Colom, a l’alçada del carrer d’Estanislau Figures. El conductor
implicat en la col·lisió va donar un resultat positiu de 0,66 mg/l en les proves
d’alcoholèmia que se li van realitzar.
La matinada de dissabte, a les 2.26 h, un conductor que va fer una infracció de
trànsit a l’avinguda de l’Abat Marcet, amb la carretera de Rellinars, va donar un
resultat positiu de 0,87 mg/l en les proves d’alcoholèmia. A més, aquesta persona
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conduïa amb el permís de conduir retirat, fet del qual serà informat el jutjat de
guàrdia.
Dissabte, a les 22.04 h, un conductor implicat en un accident de trànsit a l’avinguda
d’Àngel Sallent, a l’alçada del carrer del Doctor Salvà, també va donar un resultat
positiu de 0,72 mg/l en les proves que va realitzar.
Diumenge, a les 6.50 h, un conductor implicat en un accident de trànsit al passeig
del Vint-i-dos de Juliol, amb el carrer de Castellassa, va ser denunciat
administrativament en donar un resultat positiu de 0,54 mg/l en les proves
d’alcoholèmia que se li van realitzar.
Una mica més tard, a les 7.47 h, un vehicle es va sortir de la via al carrer de Bailén,
a l’alçada del carrer de Palet i Barba. El conductor va donar un resultat positiu de
0.83 mg/l en les proves d’alcoholèmia.
A les 20.25 h del mateix diumenge, un ciutadà va informar d’una baralla al passeig
del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del carrer de Sant Crispí. Al lloc dels fets, una
patrulla de la Policia Municipal va ser informada que es tractava d’un accident entre
un turisme i una motocicleta, i que el motorista havia marxat del lloc, tot i que va ser
localitzat al moment al carrer de Navarra. El motorista va donar un resultat positiu de
0,99 mg/l en les proves d’alcoholèmia.
Més tard, a les 22.34 h, la Policia Municipal va ser alertada que al carrer de la Rioja,
a l’alçada de l’avinguda de Madrid, un vehicle estava fent una conducció erràtica i
donava cops contra diferents elements de la via pública. El turisme va ser localitzat
per una patrulla i el conductor va donar un resultat positiu de 0,78 mg/l en les proves
d’alcoholèmia.
La matinada de dilluns, a l’1.49 h, un conductor que no va respectar la llum vermella
del semàfor situat a la Rambla d’Ègara, a l’alçada del CAP Rambla, i va donar un
resultat positiu de 0,90 mg/l en les proves d’alcoholèmia.
Més tard, a es 3.50 h, va tenir lloc un accident de trànsit al carrer Ample, a l’alçada
del carrer de la Llibertat, en el qual un vehicle va col·lidir amb uns vehicles
estacionats, donant el conductor un resultat positiu de 0,44 mg/l.
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Quatre conductors investigats per conduir sense permís
Al llarg del cap de setmana, la Policia Municipal ha realitzat diligències judicials a
quatre conductors per conduir sense permís. El primer cas va tenir lloc a les 16.30 h
de divendres, quan en un control preventiu va ser identificada una conductora que
mai havia tingut un permís o llicència per conduir. El següent cas va tenir lloc a les
10.50 h de dissabte, quan una patrulla va acudir a la cruïlla de l’avinguda del Vallès
amb l’avinguda de Béjar per un accident de trànsit, i va comprovar que un dels
conductors implicats no tenia el permís després d’haver perdut la vigència del mateix
per esgotament de punts. A l’1.17 h de diumenge, una patrulla de la Policia
Municipal va aturar un ciclomotor al carrer de l’Ancianitat, a l’alçada del carrer dels
Voluntaris, per una conducció erràtica, no havent obtingut mai el conductor una
llicència o permís de conduir. El mateix dia, a les 15.10 h, un conductor va cometre
una infracció de trànsit a l’avinguda de Jacquard i també serà investigat per no haver
obtingut mai un permís de conduir.
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