Nota de premsa
Terrassa, 12 d’agost de 2019

La Policia Municipal deté a una persona a qui li constaven
tres requeriments judicials
La detenció es va realitzar desprès de l’intent d’ocupació d’un habitatge
A les 23.28 h d’ahir diumenge, es va rebre una trucada telefònica que informava que
a la porta d’un habitatge del carrer de la Poetessa Caparà hi havia un grup de
persones forçant el pany. Al lloc s’hi van dirigir varies unitats policials, que a l’arribar
van veure com un home sortia corrent en direcció al carrer de Salmeron, on els
agents el van poder aturar.
Després de fer les comprovacions corresponents, es va esbrinar que a aquesta
persona li constaven tres requeriments judicials: un de recerca, detenció i ingrés a
presó, d’un jutjat de Barcelona i dos de recerca, detenció i presentació, d’un Jutjat de
Barcelona i de Sabadell. Davant d’aquesta situació, es va procedir a la detenció de
la persona.
Pel que fa a l’intent d’ocupació, es va evitar, malgrat el pany de la força va resultar
forçat. Al lloc s’hi va personar el propietari de l’habitatge, informant que presentaria
denuncia dels fets.
Conductora implicada en un accident de trànsit conduint un vehicle sense
permís
Divendres, a les 15.50 h, el servei 112 va comunicar que a l’avinguda de Béjar
s’havia produït un accident de trànsit en el que podien haver persones ferides.
Unitats policials, així com dues dotacions de Bombers i dues d’ambulàncies hi van
fer acte de presència.
Finalment, a l’accident s’hi havien vist implicats dos vehicles i semblava que no hi
havia persones ferides de gravetat. El lloc, va ser a l’avinguda Béjar, a l’alçada del
carrer Consell de Cent, al no respectar la senyalització de preferència de pas un dels
conductors.
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Sol·licitades les documentacions als implicats, es va comprovar que la conductora
d’un dels vehicles no tenia vigent el permís de conduir, ni havia realitzat el curs
corresponent. Per aquest motiu es van instruir diligències per un presumpte delicte
contra la seguretat vial. La conductora de l’altre vehicle, finalment, va ser traslladada
a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, per una de les ambulàncies.

Conductor denunciat per alcoholèmia positiva
Cap a les 18 h de divendres, es van rebre diverses trucades telefòniques informant
que circulava per la carretera de Castellar, a l’alçada del barri de Sant Llorenç, un
vehicle amb els airbags desplegats i sense una roda davantera. Una dotació policial
va seguir les marques que el vehicle havia deixat a la calçada, localitzant-lo,
finalment, al carrer de Salmeron. El conductor del vehicle, no va atendre a les
indicacions dels agents i es va dirigir al seu pàrquing per estacionar el vehicle.
Els agents, davant dels símptomes que presentava el conductor van realitzar-li les
proves d’alcoholèmia, donant un resultat de 0,71mg/l. I 0,69 mg/l. Sobre els motius
de l’estat del vehicle, aquest va informar que havia patit un accident prop d’una
benzinera de la carretera de Castellar. El conductor va ser denunciat
administrativament.

Dos atropellaments amb ferits lleus
A les 19.34 h de divendres, el servei 112 va informar que al carrer dels Voluntaris
amb el dels Jocs Olímpics s’havia produït un atropellament. Al lloc, els agents
desplaçats, van comprovar que la persona atropellada era una menor que creuava el
pas de vianants amb el seu pare. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa per a ser atesa.
A la mateixa hora però de dissabte, el servei 112 va comunicar d’un altre
atropellament a la rambla de Francesc Macià,a l’alçada del carrer Consell de Cent.
Segons sembla, l’accident es va produir quan la vianant creuava la calçada de la
rambla de Francesc Macià per un lloc no habilitat sent colpejat lleument pel vehicle.
Aquesta persona va ser traslladada a l’Hospital de Terrassa per una ambulància.
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Caiguda d’un ciclista
Dissabte, cap a les 11 h, es va rebre una comunicació del servei 112 informant que a
l’avinguda del Vallès s’havia produït la caiguda d’un ciclista. Les unitats policials que
hi van acudir, van comprovar que l’accident s’havia produït quan el ciclista circulava
per la vorera de l’avinguda en sentit nord i va intentar passar sota una torre d’alta
tensió, impactant amb un dels ferros de la torre. El ciclista va ser assistit per un
ambulància que el va traslladar a l’Hospital de Terrassa.

Col·lisió amb tres vehicles implicats i un ferit lleu
Dissabte a la tarda, cap a les 17 h, el servei 112 va comunicar un accident de trànsit
a la cruïlla dels carrers de Sicília i de Carrasco i Formiguera. Hi van acudir unitats
policials, una dotació de Bombers i una ambulància. Segons sembla l’accident es va
produir al no respectar la preferència de pas un dels conductors implicats,
col·lisionant amb el vehicle que circulava correctament. A més, a conseqüència de
l’impacte, un dels vehicles va col·lisionar amb un altre estacionat, causant-li diversos
desperfectes. El personal de l’ambulància, finalment, va traslladar a un dels
conductors a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa que havia resultat lesionat.

Detenció d’un conductor sense permís que es va negar a realitzar les proves
d’alcoholèmia
La matinada de dissabte, a les 0.37 h, un particular va comunicar telefònicament que
havia observat com un vehicle circulava per la carretera de Rubí de forma erràtica i a
gran velocitat, informant de la marca, model i color del vehicle. Una dotació policial
va poder interceptar el vehicle a l’avinguda del Vallès, comprovant que el conductor
presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes
alcohòliques. El conductor del vehicle, instat a realitzar les proves de detecció, es va
negar de manera reiterada a realitzar -les. A més, es va comprovar que el vehicle no
estava assegurat i que aquesta persona no tenia permís de conduir. Per aquests
motius, es va procedir a la detenció del conductor i a la posterior instrucció de les
diligències judicials corresponents.
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Caiguda del conductor d’un patinet elèctric
Diumenge a la tarda, a les 18.50 h, el servei 112 va comunicar que al carrer del Tren
de Baix s’havia produït un accident per la caiguda del conductor d’un patinet elèctric.
Els agents que hi van acudir, van comprovar que caiguda havia estat fortuïta, sense
que cap altre vehicle s’hagués vist implicat a l’accident. Sembla ser que quan
circulava pel carrer esmentat, passada la cruïlla amb el carrer de Sant Sebastià,
havia perdut el control del patinet caient a sobre la calçada. Una ambulància el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Accident de trànsit amb dues motocicletes implicades
Ahir a les 21.30 h es va produir un accident de trànsit a la carretera de Castellar,
segons va informar el servei d’emergències 112. Una dotació policial va comprovar
que a l’accident s’hi havien vist implicades dues motocicletes a la cruïlla de la
carretera de Castellar amb el carrer de Joaquim Costa. Segons sembla, el conductor
d’una d’elles no havia respectat la senyalització de preferència de pas que li
afectava. Un dels conductors va resultat lesionat, sent traslladat a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
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