Nota de premsa
Terrassa, 19 de novembre de 2018

Una persona detinguda per atemptar contra agents
de la Policia Municipal
El detingut va agredir a un agent amb un cop de cap

A l’1 h de la matinada de dissabte, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un veí que
es queixava del soroll produït pels clients d’un bar ubicat al carrer d’Olot, a l’alçada
del carrer del Fluvià. Des de la Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que
va informar que uns metres abans d’arribar a l’establiment havien aturat un turisme
ocupat per dues persones perquè havia fet una infracció de circulació. Van
comunicar que aquestes persones estaven molt alterades i van demanar suport a la
Sala. Dos vehicles patrulles més van acudir al lloc i van escorcollar el vehicle i els
seus ocupants. A un d’ells se li va trobar a la butxaca dels pantalons una peça de,
presumptament, haixix de 0,4. Els agents li van retirar la peça i van redactar una
acta-denúncia.
Enmig del procediment, el denunciat va donar un cop amb el cap a un dels agents,
que va haver de ser atès a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. L’agressor va ser
detingut per un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat i traslladat a la Prefectura,
on es van iniciar les diligències penals. Consultada la base de dades policials es va
comprovar que aquesta persona tenia antecedents per atemptat, lesions, robatori i
contra la Salut Pública. Posteriorment, va ser traslladat als Mossos d’Esquadra per a
la seva presentació davant del jutge.

Accidents de trànsit durant el cap de setmana
A les 7.10 h de divendres, la Sala del 092 va rebre una trucada de la Policia Local de
Viladecavalls que informava d’una col·lisió amb ferits a la carretera d’Olesa, a
l’alçada del carrer de Pablo Iglesias, i demanava la presència de la Policia Municipal
de Terrassa, ja que l’accident es trobava al seu terme municipal. Dues unitats
motoritzades van acudir al lloc i van informar que una ambulància va atendre a un
dels conductors i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que
el vehicle es va desplaçar cap a la dreta en un revolt, picant una roda contra la
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vorera i sortint refusat cap a la banda contrària fins a col·lidir amb la barana del pont.
Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
A les 11.30 h de divendres, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un veí que
informava que un camió havia col·lidit amb un balcó d’un edifici del carrer de
Menorca, a l’alçada del carrer del Renaixement. Sembla que l’impacte va trencar una
canonada del gas, provocant una fuita. El 112 va informar que s’havia activat a
Bombers. Un vehicle patrulla va acudir al lloc i va informar que les bigues dels
balcons impactats havien quedat afectades. Els agents van desallotjar els dos pisos
dels balcons afectats i la resta de veïns van ser confinats dintre dels seus habitatges.
Sembla que un camió grua que circulava pel carrer de Menorca es va desplaçar cap
a la dreta per no col·lidir amb una furgoneta estacionada al costat esquerra i la seva
grua va topar amb els balcons i la canonada del gas. Van acudir al lloc dues unitats
de Bombers i una ambulància, tot i que aquesta última no va haver d’intervenir. Des
de la Prefectura es va donar avís als tècnics de la companyia del gas per tallar el
subministrament i arreglar l’avaria, i al servei de Gestió de l’Espai Públic (GEP) per a
assegurar els balcons afectats. Els agents van parlar amb els responsables de la
comunitat de veïns i van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident. A
les 13.45 h, la circulació es va poder restablir amb normalitat.
A les 2.20 h de la matinada de dissabte, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112
que alertava d’un accident de circulació amb ferits a l’avinguda de Santa Eulàlia, a
l’alçada del carrer de la Duquessa de la Victòria. Es va comissionar un vehicle
patrulla, que va informar que una ambulància estava atenent a un dels conductors,
que no va ser traslladat a cap centre sanitari. Els agents van parlar amb l’altre
conductor i van observar que podia estar afectat per l’alcohol. Per aquest motiu, se li
va realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat, en la que va donar un
resultat positiu de 0,53 mg/l. El conductor va ser traslladat a la Prefectura, on se li
van realitzar les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, amb un resultat
positiu de 0,52 mg/l. L’infractor va ser denunciat penalment per un delicte contra la
seguretat viària i el seu vehicle va ser immobilitzat per la grua municipal a la seva
base. Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
A les 10.50 h de dissabte, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que alertava
d’una col·lisió a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer de Granada, entre una
motocicleta i un turisme i en la que el motorista havia resultat ferit. Es va comissionar
un vehicle patrulla, que va informar que una ambulància atenia al motorista ferit i el
va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir
lloc quan el turisme pujava per l’avinguda i va voler girar cap el carrer de Jaen. A
l’altre costat hi havia retenció de vehicles i havia quedat un espai per on el turisme
va creuar els dos carrils de l’avinguda, sense adonar-se que s’apropava una
motocicleta. El motorista va frenar, però no va poder evitar col·lidir amb el turisme,
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caient a terra juntament amb la motocicleta. Els agents van realitzar una inspecció
ocular i l’informe tècnic d’accident.
A les 11.20 h de dissabte, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava d’una col·lisió entre dos vehicles a la cruïlla dels carrers de Ramón y Cajal
i d’Estanislau Figueres. Es va comissionar un vehicle patrulla, que va informar que hi
havia un ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan un dels conductors no va
respectar la fase vermella del semàfor. Els agents van realitzar una inspecció ocular
i l’informe tècnic d’accident.
A les 14.20 h de diumenge, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
alertava d’una col·lisió amb ferits a la carretera de Rubí, a l’alçada del carrer de Sant
Carles. Es va comissionar un vehicle patrulla, que va realitzar tasques de regulació
del trànsit i una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident. Sembla que l’accident
va tenir lloc quan el primer vehicle va aturar la marxa davant d’un semàfor en vermell
i el vehicle que circulava darrera seu va col·lidir-hi per encalç. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Alcoholèmies positives del cap de setmana
A les 2.15 h de la matinada de diumenge, un vehicle patrulla de la Policia Municipal
que circulava per la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de l’Ebre, va veure
un turisme fent una conducció erràtica. Els agents van aturar el vehicle i van parlar
amb el conductor, comprovant que podia estar afectat per l’alcohol. Per aquest
motiu, se li va realitzar la prova de detecció alcohòlica en aire expirat, amb un
resultat positiu de 0,62 mg/l. El conductor va ser traslladat a la Prefectura, on se li
van realitzar les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, amb un resultat
positiu de 0,54 mg/l. L’infractor va ser denunciat administrativament i el seu vehicle
immobilitzat.
A les 19.20 h de diumenge, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava que al carrer d’Antoni Bros, a l’alçada de la carretera de Rellinars, un
vehicle estava aturat al mig d’un carril de circulació amb el motor encès i el seu
conductor dormint a dintre. Des de la Prefectura es va comissionar un vehicle
patrulla, que va informar que el vehicle estava aturat al mig de la via i provocava una
retenció. Els agents van observar que el seu conductor estava dormint a dintre del
vehicle i quan van obrir la porta l’habitacle desprenia una forta olor a alcohol. Els
agents el van despertar i li van realitzar la prova d’alcoholèmia en aire expirat, amb
un resultat positiu de 0,73 mg/l. Des de la Central de Comandament es va avisar a la
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grua municipal per retirar el vehicle del mig de la via i restablir la circulació amb
normalitat. El conductor va ser traslladat a la Prefectura, on se li van fer les proves
de detecció en un etilòmetre evidencial, amb un resultat positiu de 0,76 mg/l. Per
aquest motiu, va ser denunciat penalment per un delicte contra la Seguretat Viària i
el seu vehicle va quedar immobilitzat a la base d’Egarvia. A la inspecció de la
documentació, també es va comprovar que tenia l’ITV caducada, per la qual cosa
també va ser denunciat.
A les 4.30 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla que circulava per l’avinguda del
Vallès ha aturat un vehicle, a l’alçada del carrer d’Extremadura. Els agents han
identificat al conductor i li han fet la prova de detecció alcohòlica en aire expirat, amb
un resultat positiu de 0,39 mg/l. Els agents l’han traslladat a la Prefectura, on se li
han realitzat les proves de detecció en un etilòmetre evidencial, amb resultat positiu
de 0,34 mg/l. El conductor ha estat denunciat administrativament i el seu vehicle
immobilitzat.
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