Nota de premsa
Terrassa, 29 de juliol de 2019

La Policia Municipal deté un home per robatori a
l’interior d’un vehicle
Els fets es van produir dissabte al carrer Sant Sebastià

La Policia Municipal de Terrassa va detenir el passat dissabte un home per
presumpte robatori a l’interior d’un vehicle. A les 15.51 h, una ciutadana va trucar
requerint la presència policial al carrer Sant Sebastià pel robatori a l’interior d’un
vehicle. La testimoni va explicar que la seva parella havia sortit corrents a darrere del
presumpte autor del robatori, del qual va facilitar descripció, encara que no va poder
aturar-lo.
Una patrulla policial va desplaçar-se al lloc dels fets. Minuts després, una altra unitat
va localitzar el sospitós a la cruïlla dels carrers Escudé i Vallparadís. Un cop
identificat, els agents el van detenir per un presumpte delicte de robatori amb força
en vehicle.
Segons els denunciants aquesta persona havia sostret un telèfon mòbil i una cartera
de l’interior del vehicle. En l’escorcoll els agents li van trobar el mòbil i una peça de
haixix de 0,7 gr.
14 incidències per les condicions climatològiques de vent i pluja de dissabte


A les 10.39 h, a la cruïlla dels carrers Murillo i Pare Llaurador, Bombers va
tallar un arbre per tal de retirar-lo, perquè havia caigut ocupant la calçada.



A les 10.42 un ciutadà va comunicar que un arbre havia caigut damunt un
vehicle al carrer de Sant Damià, causant a aquest diversos desperfectes
d’importància. Arran aquest fet, personal del servei de Gestió de l’Espai Públic
va fer una inspecció dels arbres d’aquesta zona.
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A les 10.43 h, al carrer Castellassa, Bombers va tallar un arbre que havia
caigut.



A les 10.44 h es va activar l’alarma del col·legi Lanaspa. Una patrulla de la
Policia Municipal s’hi va desplaçar i no va trobar-hi danys.



A les 10.45 h es va activar l’alarma del col·legi L’Enxaneta. Una patrulla de la
Policia Municipal s’hi va desplaçar i no va trobar-hi danys.



A les 10.48 h es va despenjar el tendal d’un bar al carrer Fàtima.



A les 10.49 h els contenidors de recollida de brossa de la cantonada del
carrer Sant Gaietà amb Cervantes resulten desplaçats pel vent.



A les 11.00 h els diversos contenidors de recollida de brossa de l’avinguda de
les Nacions resulten desplaçats pel vent.



A les 11 h va caure un arbre a l’interior de la plaça Benito Martínez.



A les 11.10 h es van desprendre diverses rajoles de la façana d’un immoble
del carrer Marqués de Comillas.



A les 11.30 h es va activar l’alarma de les dependències municipals del carrer
Pantà, 20. Una patrulla de la Policia Municipal s’hi va desplaçar i no va trobarhi danys.



A les 11.30 h es torna a activar l’alarma del col·legi Lanaspa. Una patrulla de
la Policia Municipal s’hi va desplaçar i no va trobar-hi danys.



A les 12.29 h va caure un altre arbre al carrer Castellassa, causant diversos
desperfectes a un vehicle estacionat.



A les 15:30 hores es van tallar diverses branques dels arbres del carrer de
Sant Damià que representaven un potencial perill.

Quatre accidents de trànsit amb ferits el cap de setmana
La Policia Municipal de Terrassa ha intervingut aquest cap de setmana en quatre
accidents amb ferits lleus. El primer va ser divendres minuts abans de les 14. El
servei 112 va comunicar a la Policia Municipal que a la carretera d’Olesa, a l’alçada
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del carrer del Montseny, s’havia produït un accident amb un turisme i una
motocicleta implicats. La patrulla desplaçada al lloc va trobar-hi el motorista ferit. Un
equip mèdic el va atendre i posteriorment el va traslladar a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa. També es van desplaçar al lloc dels fets dues unitats de Bombers,
que no van intervenir. L’accident es va produir perquè un dels conductors no va
respectar un senyal d’stop.
A les es 15.15 h de divendres, una dotació policial va ser requerida per un accident a
la Rambleta del Pare Alegre, a l’alçada de Navas de Tolosa. Un turisme i una
motocicleta havien col·lidit, resultant-ne ferit el motorista. Una ambulància va
traslladar-lo a un centre hospitalari.
També divendres, minuts després de les 16 h, es produïa un accident de trànsit a la
cruïlla dels carrers Menéndez y Pelayo i Agricultura, amb dos turismes implicats, un
dels quals no havia respectat l’stop de la cruïlla. La dotació d’una ambulància va
assistir un dels conductors i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Les seves
lesions van resultar ser lleus. Els agents van haver de tallar el trànsit, afectant el pas
de la línia 4 dels autobusos urbans pel carrer Agricultura, mentre es procedia a la
neteja del lloc de l’accident i la retirada dels vehicles implicats.
A les 21.15 h de dissabte, el servei 112 informava la Policia Municipal d’un
atropellament al carrer de Topete. Els agents desplaçats van comprovar que
l’ambulància ja havia traslladat la persona atropellada a l’Hospital Universitari de
MútuaTerrassa. Es desconeix el pronòstic de les lesions del vianant.
Quatre denúncies per alcoholèmia positiva
Aquest cap de setmana la Policia Municipal ha denunciat quatre conductors per
alcoholèmia positiva. En dos dels casos la denúncia ha estat penal.
A les a les 15.29 h de divendres, una patrulla en servei al carrer Adra va ser
requerida per unes persones per un accident de trànsit, a l’alçada del carrer de
Manuel de Falla. L’accident, que no va provocar ferits, es va produir en no respectar
un dels implicats la preferència de pas de l’altre vehicle. Els agents van fer la prova
d’alcoholèmia als conductors i un dels dos va donar un resultat positiu de 0,84 mg/l.
Un cop traslladat a les dependències policials, les proves de contrast van donar 0’80
i 0,77 mg/l. Per aquest motiu, el conductor serà investigat per un presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit.
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La matinada de dissabte, a les 3 h, una dotació policial va fer aturar un vehicle que
circulava pel passeig del 22 de Juliol. Davant dels símptomes que presentava el
conductor de trobar-se sota la influencia de begudes alcohòliques, els agents li van
fer la proves d’alcoholèmia, amb resultats positius de 0,64 i 0,59 mg/l. Els agents el
van denunciar administrativament.
A les 8.20 h de dissabte, una patrulla va detectar un vehicle aturat al carril esquerre
de l’avinguda de Barcelona, amb les llums i el motor encès i el conductor del vehicle
adormit al volant. Les proves d’alcoholèmia van donar un resultats positius de 0,72 i
0,71 mg/l, motiu pel qual es van instruir diligències penals al conductor implicat.
Finalment, a les 23.45 h diumenge, una dotació policial va fer aturar un vehicle que
circulava pel carrer de Vinyals. Davant dels símptomes que presentava la persona
que el conduïa de trobar-se sota la influencia de begudes alcohòliques, els agents li
van fer les proves d’alcoholèmia, amb resultats positius de 0,45 i 0,45 mg/l. Per
aquest motiu es va confeccionar denuncia administrativa a la persona implicada.
Conductor denunciat per diverses infraccions
A les 20.50 h de divendres, la dotació d’un vehicle patrulla de la Policia Municipal va
observar com un vehicle estacionava incorrectament al carrer de Watt, baixant el seu
conductor del vehicle i entrant seguidament en un edifici proper.
Els agents es van acostar al vehicle i hi van trobar un acompanyant, el qual es va
negar informació els agents del pis on s’havia dirigit el conductor, que els agents
volien localitzar per comunicar-li la necessitat de retirar el vehicle. Davant la situació,
la patrulla va sol·licitar una grua d’Egarvia que va retirar el vehicle. A més, els
agents van cursar denúncies administratives per no haver passat la ITV, per no
disposar d’assegurança i per l’estacionament irregular.
Incendi als voltants de l’Hospital de Terrassa
A les 15 hores de diumenge el servei 112 va comunicar a la Policia Municipal un
incendi que s’estava produït en les proximitats de l’Hospital de Terrassa. Dues
dotacions de Bombers i dues més de l’ADF van sufocar l’incendi en una hora,
aproximadament. Els autobusos urbans cap a l’Hospital van deixar de circular fins
que van finalitzar les tasques d’extinció de l’incendi. El foc va destruir uns 100 m²
d’arbres i sotabosc.
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