Nota de premsa
Terrassa, 19 de març de 2018

Dos detinguts per agressions
Dos agents van resultar ferits lleus
Sobre les 18.40 h de diumenge, una patrulla de la Policia Municipal va informar
d’una actuació per un vehicle mal aparcat al carrer de la Societat, a l’alçada del
carrer del Nord. Els agents van sol·licitar el servei de la grua municipal per retirar el
vehicle. A les 19 h, es va presentar al lloc el propietari del vehicle mal estacionat,
acompanyat d’altres persones, tots ells molt alterats i escridassant els agents.
Aquests van informar a la central dels fets, i aquesta va donar avís perquè
s’adrecessin al lloc vàries dotacions de suport. El propietari del vehicle i els seus
acompanyants, als que es van sumar més persones, van persistir amb la seva
actitud i van intentar agredir els agents.
La primera de les patrulles de recolzament de la Policia Municipal va arribar al lloc
dels fets 6 minuts i 30 segons després de l’avís, i una altra ho va fer 30 segons més
tard. També es va donar avís a Mossos d’Esquadra, que va enviar tres patrulles. Els
agents van detenir per les agressions dues persones (el conductor del vehicle i una
altra persona, que després es va comprovar que té una requisitòria). Els dos
detinguts van ser traslladats a un centre hospitalari, un a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa i l’altre a l’Hospital de Terrassa, fins que van rebre l’alta i van ser
traslladats a la Prefectura de la Policia Municipal. Dos dels agents, un de la primera
patrulla i un altre d’una de les patrulles de suport, van patir ferides lleus i van ser
atesos a l’Hospital Universitari MútuaEgara.

Un accident de circulació amb un vehicle bolcat
A les 12.30 h de diumenge, la Policia Municipal va rebre una trucada del 112 que
alertava d’un accident de circulació a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del pont de
Navarra. La Policia Municipal va enviar dues patrulles, que van informar de la
col·lisió de tres turismes, un dels quals havia bolcat. La circulació va quedar tallada i
els agents van regular el trànsit de la zona. Sembla que el vehicle que circulava per
la rotonda, en sentit sud, va perdre el control i va col·lidir per encalç contra un
vehicle que estava aturat davant de la fase vermella del semàfor de l’avinguda del
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Vallès, que va bolcar enmig de la via, afectant també un tercer vehicle que estava
aturat davant el semàfor.
Dues ambulàncies van acudir al lloc de l’accident. Una va traslladar dos conductors
a l’Hospital de Terrassa, i l’altra va traslladar el tercer conductor ferit a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa. Els agents van activar el servei de grua d’Egarvia per
retirar els vehicles del mig de la via. També va ser necessària la presència d’EcoEquip per netejar la zona afectada de plàstics i vidres. Els agents van fer una
inspecció ocular i el comunicat d’accidents.

Un conductor xoca amb un arbre i dóna positiu d’alcoholèmia
Cap a les 6.30 h d’ahir, un particular va informar la Policia Municipal que un vehicle
havia col·lidit contra un arbre a l’avinguda del Tèxtil, a l’alçada del carrer de Colom.
Un dotació va comprovar que el conductor no estava ferit i que donava mostres
d’estar greument afectat per la ingesta d’alcohol. Traslladat a la seu policial per ser
sotmès a les proves de detecció d’alcohol en aire espirat en un etilòmetre de
precisió, el conductor va donar taxes de 0,86 mg/l i 0,83 mg/l, respectivament. Els
agents van instruir diligències penals contra el l’infractor per estar implicat en un
delicte contra la seguretat del trànsit, ja que havia conduït sota els efectes de
begudes alcohòliques. Una grua municipal va estacionar el vehicle accidentat a les
rodalies.

Instrucció de diligències penals contra diversos conductors en estat ebri
Al llarg de tot el cap de setmana, la Policia Municipal ha intervingut en diferents
accidents de circulació en els que els conductors estaven sota la influència de
l’alcohol. A les 21 h de divendres, a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de
Nalón, una unitat dels Mossos d’Esquadra va requerir a la Policia Municipal un
etilòmetre perquè un conductor, que presentava símptomes d’estar embriagat, va
estar a punt de col·lidir amb ells en no respectar un senyal d’stop a Can Bonvilar.
Sembla que els Mossos d’Esquadra es va veure obligats a frenar de manera brusca
per evitar l’impacte. El conductor semblava no apercebre’s de les indicacions
acústiques i lluminoses dels agents per tal que aturés la marxa i, finalment, es va
aturar a l’avinguda del Vallès. En el decurs del seguiment, els agents van comprovar
que el conductor conduïa fent ziga-zagues i que, arribant a envair el sentit contrari
de la marxa. Una vegada l’infractor va ser traslladat a la Prefectura de la Policia
Municipal se li van fer les proves d’alcoholèmia, que van determinar que estava
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afectat per l’ingesta d’alcohol, amb taxes de 0,74mg/l i 0,73mg/l, respectivament. Es
van instruir diligències penals contra aquesta persona i el vehicle va quedar
immobilitzat al Dipòsit Municipal.
A les 3.45 h de dissabte, una unitat de la Policia Municipal va interceptar un
conductor que conduïa sota els efectes de l’alcohol per la carretera de Montcada
ocupant dos carrils de circulació. Els agents el van aturar a l’alçada del carrer de
Vallparadís, en direcció al centre. En comprovar que presentava símptomes evidents
d’estar ebri, el van traslladar a la seu policial, on va ser sotmès a les proves
d’alcoholèmia, amb resultats de 0,76mg/l i 0,74mg/l. El vehicle va quedar
immobilitzat a la base d’Egarvia i a l’infractor se li van instruir diligències penals.
A les 4.15 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va observar una
conductora que feia un avançament antireglamentari al Portal de Sant Roc, amb la
plaça de l’Anselm Clavé. Els agents van aturar el vehicle i van detectar que la
conductora desprenia pudor d’alcohol, per la qual cosa la van traslladar a la seu
policial, on se li van instruir diligències penals per estar implicada en un delicte
contra la seguretat del trànsit després de donar positiu en les proves d’alcoholèmia.
Pel que fa al vehicle, un familiar de l’infractora se’n va fer càrrec.
A les 4.45 h de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va sancionar
administrativament un conductor que va donar taxes d’alcohol de 0,47 mg/l després
de ser aturat el seu vehicle a la placa dels Països Catalans. També va ser sancionat
per portar un excés de persones a l’interior de turisme. Els agents van immobilitzar el
vehicle a la via pública mitjançant un parany municipal.

Un conductor detingut per un delicte contra la salut pública
A les 22.30 h de divendres, una patrulla de la Policia Municipal va aturar una
furgoneta al carrer de Josep Tapioles després que, en arribar a la confluència del
carrer del Periodista Grané, el conductor fes una sobtada maniobra brusca per
canviar de direcció. Els agents van identificar el conductor i els dos ocupants del
vehicle i van detectar que sortia de l’interior del vehicle una forta pudor de
marihuana. Van escorcollar la furgoneta i van localitzar a l’interior d’una motxilla,
propietat del conductor 93,1 g de cabdells de marihuana, 51 cigarretes tipus porro i
diversos estris i material per embolicar-les. El conductor va ser escorcollat i se li va
localitzar a una de les butxaques de la jaqueta 1.972 euros. Pel que fa a les altres
dues persones, també van ser escorcollades, i a una d’elles se li va localitzar 9 g de
haixix i 2,50 g de marihuana. Els agents van detenir el conductor per estar implicat
en un delicte contra la salut pública, mentre que l’ocupant va ser sancionat per la via
administrativa per tinença de substàncies estupefaents. El material va ser requisat.
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Detingut pel trencament d’una ordre judicial de prohibició de dur armes
A les 4.15 h de dissabte, un particular va informar la Policia Municipal que al carrer
de Velázquez, cantonada amb el carrer de Calderón de la Barca, s’estava produint
una baralla multitudinària, amb la presència de diverses armes. Dues patrulles van
acudir al lloc per comprovar que hi havia dos vehicles i cinc persones que discutien
acalorament, una de les quals va llençar a terra una defensa extensible en
apercebre’s de la presència policial. Els agents van identificar totes les persones
implicades i van escorcollar els dos vehicles, un titularitat del propietari de la
defensa, al que se li va localitzar una altra navalla; i l’altre propietat d’un dels altres
implicats, al que se li van localitzar dues peces de haixix amb un pes total de 5,7g.
En la identificació es va esbrinar que el propietari de les armes tenia una ordre
judicial emesa pel Jutjat Penal número 2 de Terrassa que l’inhabilitava a dur
qualsevol tipus d’armes, per la qual cosa va ser detingut. L’altra persona va ser
denunciada per la via administrativa per tinença de drogues.

Intervenció en un incendi en un domicili particular
A les 0.45 h de dissabte, una dotació dels Bombers de Terrassa va actuar en
l’extinció d’un foc en l’habitació d’un habitatge dels baixos d’un immoble del carrer de
l’Aneto, a l’alçada del carrer dels Pirineus. Dues dotacions de la Policia Municipal de
Terrassa, alertades pel servei del 112, van acudir al lloc per donar suport a la dotació
dels Bombers, tallant el carrer i desviant el trànsit fins que van finalitzar les tasques
d’extinció. També hi va acudir una ambulància, però no va haver d’actuar, ja que no
va resultar afectat cap veí. L’habitació va quedar calcinada i el pis fumejat. No es
coneixen les causes que van originar el foc.
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