Nota de premsa
Terrassa, 19 de juliol de 2019

Detingut un conductor ebri que conduïa un vehicle
sostret
Els agents l’han aturat després de cometre diverses infraccions de trànsit
A les 4 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal en servei de
vigilància ha observat un vehicle que circulava sense les llums enceses per
l’avinguda de Jaume I, en sentit nord. El agents han circulat darrera seu fent-li
indicacions per aturar la marxa a la rambla de Francesc Macià. El vehicle, però, ha
continuat i ha accedit al carrer de Provença, sense respectar el semàfor en fase
vermella d’aquesta via amb l’avinguda de Béjar, lloc on finalment s’ha aturat. El
conductor, que es trobava indocumentat, ha estat sotmès a les proves
d’alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,54 mg/l.
En no presentar cap identificació, una patrulla policial s’ha personat al lloc on el
conductor ha manifestat que residia. Allà, una persona ha confirmat que,
efectivament, l’infractor residia allà des de feia poc temps, però que el vehicle que
conduïa era de la seva propietat i l’havia agafat sense el seu permís, motiu pel qual
presentaria denúncia per la sostracció. Els agents han procedit a detenir al
conductor per un presumpte delicte de furt d’ús de vehicle a motor. En consultar les
dades del vehicle, els agents han comprovat que el vehicle es trobava sense
assegurança, fet pel qual ha estat sancionat el propietari.

Atropellament d’un vianant al carrer de Montserrat
A les 11.35 h de dijous, un vehicle va atropellar un vianant que creuava per un pas
de vianants del carrer de Montserrat a l’alçada del carrer de Sant Llorenç. Al lloc es
va desplaçar una patrulla de la Policia Municipal i el SEM. El vianant va ser
traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, en principi amb ferides de caràcter
lleu. Els fets van tenir lloc quan un turisme, que circulava pel carrer de Montserrat,
no va veure a la víctima, que creuava la calçada pel pas de vianants.
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Detinguts quan intentaven ocupar un habitatge al carrer de Nàpols
A les 16.41 h d’ahir dijous, un ciutadà va informar a la Policia Municipal que havia
vist com quatre persones forçaven la finestra d’un pis buit del carrer de Nàpols, a
l’alçada del carrer de Sicília. Al lloc es van desplaçar vàries patrulles de la Policia
Municipal, que van trobar una de les finestres forçada, el sistema d’alarma de
l’habitatge inutilitzat i la porta d’entrada amb signes de força. Els agents van detenir
a una de les persones que havia a l’interior de l’habitatge per un presumpte delicte
de danys a la propietat i usurpació de vivenda, i li van decomissar les eines que
havia fet servir per accedir a l’interior de l’immoble. Tanmateix, van ser identificades
dues persones més, les quals, presumptament, serien les que volien quedar-se a
viure-hi ocupant l’habitatge.

Un conductor dóna positiu en drogues
A les 0.10 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
turisme que feia una conducció erràtica a la carretera de Montcada, a l’alçada de la
carretera de Rubí. En identificar al conductor, els agents han observat en ell signes
de trobar-se sota els efectes d’algun tipus de substància estupefaent. Per aquest
motiu, ha estat sotmès a les proves drogotest, donant positiu en cocaïna i
amfetamines. El conductor ha estat sancionat administrativament per aquest fet. A
més, portava a sobre una paperina amb una pols blanca, possiblement cocaïna, i
una navalla, les quals han estat decomissades pel posterior anàlisis i l’obertura d’un
expedient sancionador.
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