Nota de premsa
Terrassa, 11 de desembre de 2018

Detingut per agredir a dos agents a les
dependències policials
Tot va començar amb una alcoholèmia positiva
A les 15.50 h d’ahir dilluns, a requeriment de Mossos d’Esquadra, una patrulla de la
Policia Municipal va realitzar les proves de detecció d’alcohol a un conductor a la
carretera de Montcada, a l’alçada del carrer de Pere Comerma. En donar un resultat
positiu, el conductor va ser traslladat a les dependències policials per fer les proves
evidencials. Allà, l’infractor va trencar mobiliari i es va mostrar agressiu. Les proves
evidencials també van donar positiu i es van iniciar diligències per un presumpte
delicte contra la seguretat viària. Acabades les gestions, el conductor no volia
marxar i va agredir a dos agents. Va ser detingut per atemptar contra els agents.

Alcoholèmia positiva després de conduir de forma erràtica
A les 8.50 h de dilluns, un motorista de la Policia Municipal va observar un vehicle
que circulava de forma erràtica al carrer de Sant Tomàs, a l’alçada de l’avinguda de
Barcelona. Quan va aturar el vehicle, l’agent va sotmetre al conductor a les proves
d’alcoholèmia, en les que va donar un resultat positiu. Es van instruir diligències per
un presumpte delicte contra la seguretat viària.

Un conductor ferit en col·lidir amb un camió
A les 21.40 h d’ahir, va tenir lloc un accident de trànsit entre un turisme i un camió,
en el que va resultar ferit el conductor del turisme. Els agents de la Policia Municipal
van realitzar tasques de regulació del trànsit mentre Egarvia retirava el turisme
sinistrat i les ambulàncies atenien al ferit abans de traslladar-lo a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
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