Nota de premsa
Terrassa, 31 de juliol de 2019

La Policia Municipal deté dues persones per
presumpte robatori amb força
El propietari del pis va trobar els detinguts a l’interior quan va arribar a casa
La Policia Municipal de Terrassa va detenir ahir a la tarda un dues persones per un
presumpte delicte de robatori amb força en un habitatge dels grups de Montserrat. A
les 17.44 h, un ciutadà va trucar a la central per informar que s’havia trobat dues
persones a l’interior del seu domicili quan hi va arribar. Aquestes dues persones van
marxar corrents però el denunciant va poder facilitar als agents la seva descripció.
Una patrulla va desplaçar-se al lloc dels fets, observant que la porta d’entrada del pis
es trobava forçada, mentre que una altra va localitzar els presumptes autors del
robatori en un parc proper al carrer de Cantàbria i els va detenir
Tres accidents de trànsit dimarts al matí
A les 7.24 h d’ahir dimarts, un vehicle que circulava pel carrer d’Antoninus Pius,
xocar contra un camió estacionat a la cantonada amb Faraday i Pi i Margall.
conductora del vehicle, que en va perdre el control per causes desconegudes,
resultar lesionada. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
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A les 9.30 h, una motocicleta que circulava per l’avinguda del Vallès va topar amb un
turisme que es disposava a estacionar al carrer de Colom, a prop del carrer
d’Apol·lo. El motorista va resultar ferit lleu i va ser traslladat en ambulància a
l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
Finalment, a les 9.56 h, un ciclomotor que circulava per l’avinguda de Béjar va caure
al terra de manera fortuïta, quan la seva conductora va frenar uns metres abans
d’arribar a la cruïlla d’aquesta via amb l’avinguda del Vallès, on hi havia un semàfor
vermell. La conductora també va resultar feria i va ser traslladada a l’Hospital
Universitari de MútuaTerrassa.
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Alcoholèmia positiva
La Policia Municipal ha denunciat aquesta matinada un conductor per circular sota
els efectes de l’alcohol. A les 00.12 h, una patrulla de la Policia Municipal aturava un
turisme al carrer de l’Escultor Blay, a l’alçada del carrer de Monistrol. El conductor,
que presentava signes de trobar-se sota d’influència de begudes alcohòliques, ha
donat un resultat positiu de 0,68 mg/l en les proves d’alcoholèmia. Per aquest motiu,
serà investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
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