Nota de premsa
Terrassa, 18 de desembre de 2018

Dos detinguts per atemptar contra els agents de
l’autoritat després de causar aldarulls a un
establiment i envestir un vehicle patrulla
Un dels agressors tenia dues ordres de recerca i detenció
Dilluns, a les 23.30 h, es va rebre una trucada del responsable d’un establiment del
carrer de l’Aneto, a l’alçada del carrer del Puigmal, que manifestava que l’havia
agredit un client molt agressiu i en estat ebri. Van acudir al lloc dels fets dues
patrulles de la Policia Municipal, que en arribar van observar que la persona
agressiva havia marxat de l’establiment. Poc després, però, la mateixa persona que
havia causat els aldarulls es va presentar novament a l’establiment, acompanyat ara
per una altra persona en un turisme. Els agents van intentar identificar-los. Tots dos
es trobaven sota els efectes de l’alcohol i molt agressius i van intentar fugir amb el
seu vehicle, colpejant el vehicle patrulla que intentava tancar-li el pas i, de rebot,
xocant amb tres vehicles més que estaven estacionats.
Els agents van poder aturar el vehicle i detenir als dos ocupants per atemptar contra
els agents de l'autoritat. Els dos detinguts van oposar molta resistència a la detenció
i no van desistir en cap moment de la seva actitud agressiva. Set agents van haver
de ser assistits a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa de diverses contusions.
Es va comprovar també que el vehicle no tenia assegurança obligatòria ni l’ITV en
vigor, i va quedar immobilitzat mecànicament al carrer de Còrdova. Els agents van
denunciar els fets i, finalment, una altra patrulla de la Policia Municipal va realitzar
l’informe tècnic d’accidents i va recollir les dades dels vehicles estacionats colpejats i
testimonis que van presenciar els fets.

Intervenció en quatre accidents de trànsit
A les 8.50 h de dilluns, el 112 va alertar d’un atropellament a l’avinguda de l’Abat
Marcet, amb la carretera de Rellinars. Una patrulla va acudir al lloc i va atendre un
nen de 8 anys que havia estat atropellat i que presentava un cop. Posteriorment, una
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l'ambulància va traslladar al menor a Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
van agafar les dades dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.
Dilluns, a les 10.55 h, el 112 va informar d’un accident al carrer de Marconi, a
l’alçada de la carretera de Martorell. Va acudir al lloc una patrulla, que va observar
que un vehicle s’havia desfrenat i li havia atrapat la cama al seu propietari. Una
ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els agents van realitzar l’informe tècnic de l’accident i van activar la grua municipal.
També dilluns, a les 19.15 h, el 112 va comunicar que hi havia un accident amb
diversos vehicles implicats al carrer de l’Anoia, a l’alçada del carrer de Colom. Una
patrulla de la Policia Municipal va arribar al lloc i va observar que la col·lisió havia
estat entre tres vehicles i tres persones havien resultat ferides. Els agents van
demanar la presència de la grua municipal per retirar un dels vehicles, que no tenia
l’assegurança obligatòria i havia quedat immobilitzat. Una ambulància va atendre als
ferits i va traslladar a un d’ells a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar
l’informe tècnic d’accidents i van activar els serveis d’Eco-Equip per netejar la zona.
A les 8.50 h d’ahir, el 112 va alertar d’un atropellament al carrer de Mossèn Àngel
Rodamilans, a l’alçada del carrer de Sant Honorat. Una patrulla va atendre una nena
que havia estat atropellada i presentava un cop lleu. Una ambulància la va traslladar
a l’Hospital de Terrassa. Els agents van agafar les dades dels fets i van realitzar
informe tècnic d’accidents.

Alerta d’incendi a un local que resulta ser una alarma de fum
Dilluns, a les 9.05 h, el 112 va comunicar que sortia fum d’un local de la carretera de
Montcada, a l’alçada del carrer de Topete, i que s’havia activat Bombers. Una
patrulla va acudir al lloc, on va veure que sortia fum del local, que estava tancat. Els
efectius de Bombers van comprovar que el fum no provenia de cap foc, sinó del
sistema d’alarmes que s’havia activat i expulsava fum per evitar la visibilitat al local.
Es va avisar al propietari del local, que es va personar al lloc. Els agents van
inspeccionar el local, sense detectar cap indici d’intromissió.

Detenció d’una persona per un delicte contra la salut pública
Ahir dilluns, a les 19.50 h, una patrulla en servei ordinari va observar, a la plaça de
Catalunya, com dues persones es trobaven i intercanvien diners per alguna cosa i
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després marxaven en direccions oposades. Els agents van aturar a les dues
persones per separat. Un dels individus, al que se li va trobar una paperina de 0,5 g
de cocaïna, va manifestar als agents que li acaba de comprar la substància a la
persona que s’acaba de trobar a canvi de 40 euros, que havia pagat amb dos bitllets
de 20 euros. Els agents van parlar amb l’altra persona, que portava a la butxaca de
la jaqueta els dos bitllets de 20 euros. Els agents van procedir a la detenció de la
persona que havia fet l'intercanvi i portava els diners per un delicte contra la salut
pública i el van traslladar a la Prefectura pel seu ingrés. Els agents també van
denunciar administrativament a la persona que portava a sobre la substància per
tinença de substàncies estupefaents.
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