Nota de premsa
Terrassa, 5 d’agost de 2019

Detingut el conductor d’una motocicleta que constava com
a sostreta
El vehicle estava implicat en dos robatoris a vianants
A les 11.15 h d’ahir una dotació policial va advertir per una motocicleta estacionada
sense conductor al barri de Torre-sana. Aquesta motocicleta constava com a
sostreta i s’havia vist implicada en dos furts de telèfons mòbils a vianants, el dissabte
al barri de Ca n’Anglada i el mateix diumenge al de Torre-sana.
Els agents de la Policia Municipal va realitzar un servei de vigilància del vehicle a fi
d’identificar la persona que pogués conduir-la. Cap a les 16.21 h, la unitat policial va
informar que un individu agafava la motocicleta i que es procedia a seguir-la,
incorporant-se al servei altres unitats. El seguiment es va realitzar per diversos
carrers de la ciutat, que un cop el conductor de la motocicleta es va adonar de la
presència policial, va iniciar una conducció temerària intentant fugir.
Finalment, el conductor escàpol va abandonar la motocicleta a terra i va fugir a peu,
sent localitzat per una unitat policial sota un camió estacionat al carrer del
Guadalquivir, procedint a la seva detenció.

Un conductor, implicat en un accident de trànsit, dona positiu en la prova
d’alcoholèmia
Cap a les 9 h de divendres es van rebre diverses comunicacions telefòniques en les
que s’informava que s’havia produït un accident de trànsit al carrer Ramon y Cajal, a
l’alçada de l’avinguda de les Glòries Catalanes, en el que un vehicle havia
col·lisionat contra altres dos estacionats. Les unitats policials que hi van acudir, van
ser informades que el conductor causant dels fets havia marxat del lloc.
Posteriorment, es va rebre una trucada a la central de Comandament informant que
el vehicle en qüestió es trobava estacionat al carrer del Guadalquivir.
En aquest lloc, agents de la Policia Municipal van observar com el conductor del
vehicle presentava símptomes de trobar-se sota la influència de begudes
alcohòliques, raó per la que se li van realitzar les proves pertinents, amb un resultat
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positiu de 0,54 i 0,51 mg./l d’aire espirat, confeccionant denuncia administrativa al
esmentat conductor i l’informe tècnic de l’accident.

Positiu en la prova d’alcoholèmia a un conductor
A les 4.12 h de la matinada de dissabte, una dotació policial va aturar un vehicle que
circulava per la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer del Renaixement, de
forma anòmala. Davant dels símptomes que presentava el conductor, se li van
realitzar les proves d’alcoholèmia amb un resultat positiu de 0,54 i 0.56 mg./l en aire
espirat. Es va confeccionar denuncia administrativa al conductor del vehicle.

Diligències penals a un conductor implicat en un accident
A les 6,30 h de dissabte, un particular va informar telefònicament a la Policia
Municipal que a la plaça d’Anselm Clavé s’havia produït un accident de trànsit. Les
unitats policials que hi van acudir van comprovar que un turisme havia impactat
contra un fanal, ocasionat la caiguda d’aquest a sobre de la calçada. Cap persona
havia resultat lesionada en l’accident, que va provocar el tall en sentit nord de
Rambla d’Ègara, fins que el fanal i el vehicle van poder ser retirats, quedant
restablert el trànsit a les 9.15h.
El conductor del vehicle va ser sotmès a les proves d’alcoholèmia, donant un resultat
positiu de 0,79 i 0,70 mg./l en aire expirat. En base a aquests resultats, es van
instruir diligències judicials al conductor implicat.

Accident de trànsit amb un ocupant ferit
Dissabte al migdia, a les 12.48 h, el servei 112 va comunicar que s’havia produït un
accident de trànsit amb dos turismes implicats a la cruïlla dels carrers del Dibuixant
Avellaneda i del Pintor Vancells. Segons sembla, l’accident es va produir al no
respectar la senyalització de cediu el pas un dels conductors. L’ocupant d’un dels
vehicles va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per ser assistit de
les seves lesions.
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Vianant ferit lleu en un atropellament
El servei 112 va comunicar dissabte a la tarda, cap a les 18.30 h, que a la carretera
de Matadepera, a l’alçada amb l’avinguda Béjar, s’havia produït un atropellament.
Els agents de la Policia Municipal que es van desplaçar al lloc van comprovar que la
persona afectada es trobava una mica marejada, sense haver perdut el coneixement
en cap moment. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa per a ser assistit.

Conductor d’una motocicleta denunciat administrativament per alcoholèmia
positiva
Dissabte al vespre, a les 19.58 h, una dotació policial va advertir la conducció
negligent que estava realitzant el conductor d’una motocicleta pel carrer de Cisterna.
Aturada la motocicleta, se li van realitzar les proves d’alcoholèmia al seu conductor,
donant com a resultat positiu de 0,32 i 0,31 mg./l en aire expirat. El conductor va ser
denunciat per aquest motiu i per les infraccions comeses observades pels agents
mentre conduïa el vehicle.

Ferit el conductor d’una motocicleta en un accident de trànsit
A les 22 h de dissabte, el servei 112 va comunicar que al passeig del 22 de Juliol, a
l’alçada del carrer dels Ferroviaris, s’havia produït un accident de trànsit entre un
turisme i una motocicleta. Unitats de la Policia Municipal, així com una dotació de
Bombers i dues ambulàncies es van desplaçar al lloc.
A conseqüència de l’accident, el conductor de la motocicleta va resultar ferit i va ser
traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Incendi en un habitatge amb quatre ferits lleus per inhalació de fum
Dissabte a la nit, cap a les 23.33 h, el servei 112 va informar d’un incendi en un
habitatge del carrer del Cardenal Cisneros. Al lloc es va comprovar que l’incendi era
en un pis de la tercera planta de l’immoble. Hi van acudir quatre vehicles de
Bombers i una ambulància, a més de tres dotacions de la Policia Municipal. A
l’interior del pis s’hi trobaven quatre persones que van ser traslladades a l’Hospital
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Universitari MútuaTerrassa, afectats per la inhalació lleu de fum. Per part de
Bombers es va treballar en l’ extinció de l’incendi durant una hora i mitja, produït
segons sembla per un oblit a la cuina.

Denuncies per donar positiu en el drogotest i per tinença de substàncies
Ahir diumenge, una dotació policial va observar com el conductor d’un vehicle que
circulava pel passeig 22 de Juliol, cap a les 12.51 h, conduïa el vehicle fumant una
cigarreta tipus “porro”. Aturat el vehicle, es va confirmar la sospita i es va trobar que
la persona conductora portava una peça de haixix de 3,1 gr. de pes.
Realitzada la prova de drogotest al conductor, va donar un resultat positiu en THC,
sent denunciat administrativament tant pel resultat positiu en la prova com per
tinença de substàncies estupefaents.
Un altre conductor, a les 15.04 h d’ahir, va ser denunciat administrativament per
portar a sobre tres tres paperines de heroïna amb un pes de 0,81 grams, mentre
circulava pel carrer de Bilbao, a l’alçada amb el de Burgos. El vehicle havia estat
aturat per circular amb diverses infraccions relatives a la documentació del vehicle,
com tenir la ITV caducada, i comprovar posteriorment que no disposava
d’assegurança. El vehicle va ser immobilitzat.

Caiguda dels ocupants d’una motocicleta per una taca sobre la calçada
Ahir a les 19.31 h el conductor d’una motocicleta a la Prefectura informava que havia
patit un accident a causa d’una taca al terra d’alguna substància lliscant. La dotació
policial que va acudir al lloc va comprovar que l’accident s’havia produït al carrer de
Navas de Tolosa, cantonada amb carretera de Rubí, i que el conductor de la
motocicleta havia frenat per realitzar l’stop que li afectava, caient a terra.
Una ambulància va traslladar als dos ocupants a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa per ser atesos de les lesions sofertes. Les unitats policials
desplaçades al lloc, van llançar sepiolita a sobre la taca que tenia uns 250 metres de
longitud.
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Diligències a un conductor per conduir sense el permís
A les 19.54 h d’ahir, el servei 112 va informar d’un accident de trànsit al carrer de
Pitàgores, cantonada amb el de Pasteur. La unitat policial que es va desplaçar al lloc
va sol·licitar la documentació als conductors implicats, observant que un d’ells no
presentava permís de conduir, comprovant posteriorment que mai l’havia obtingut.
Davant d’aquesta situació, es van instruir les oportunes diligències judicials.
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