
INFORME DE DANYS PRODUÏTS AMB MOTIU
“NIT de REIS 2006”

- 3 persones detingudes  ( veïns d’Arenys de Mar ) 1
persona, per presumpte delicte d'Atemptat Agent de
l'Autoritat. 2 persones pels presumptes delictes de
Resistència i Desobediència Agent de l'Autoritat i Danys
a la Propietat.

- 25 persones denunciades a l’Ordenança de Bon
Govern:
9 persones, per llançar llimones i ous als vehicles que hi
circulaven ( vehicle camuflat de mossos ) a la zona de la
baixada de Lourdes.
2 persones, per llançar naps a un grup de persones que
es trobava a la Riera.
3 persones, per embrutar la via pública i vehicles
estacionats, buidant tres extintors a la Riera Pare Fita.

- 10 persones, per llançar naps contra les persones a la
Riera Bisbe Pol.

- 1 persona, per llançar naps a l'alçada de la Riera Pare
Fita contra una furgoneta de mossos.

- 51 Persones Identificades, com a conseqüència
d'haver estat observades per part de personal de Policia
( Mossos i Policia Local) amb activitat sospitoses com
ara amagar-se o sortir corrents en veure els agents,
procedint a l'escorcoll de les motxilles per verificar que
no portessin efectes perillosos o altres que no fossin
naps o cols.



Efectes intervinguts:

- 15 kg de tomàquets
- 6 kg de llimones i taronges.
- 10 kg de naps
- 2 kg de cols
- 2 esprais de colors.
- Unes estisores d'esporgar.
- Un petit motor elèctric metàl·lic.

8 Danys a la propietat:

- 6 Vidres de la porta fusteria, ubicada al C/ Frederic
Marés, trencats.

- Vidre fanal, pujada cementiri, trencat.
- 2 retrovisors de vehicles, estacionats al costat del

cementiri, trencats.
- 4 extintors a la riera Pare Fita buidats i llançats al carrer.
- 1 Vidre porta d'entrada, de les dependències Policia

local, trencat.
- 

23 Pintades ( danys a la propietat )

- Carrer d'en Riera davant del núms. 2 i 4.
- Carrer Hospital cantonada Riera Pare Fita.
- Riera Pare Fita al mur del parc del Edifici Xifrè.
- Pça. Esglesia a la façana del num. 8.
- Carrer Esglesia, al núm. 24 al paviment i al núm. 67.
- Carrer Frederic Marés al costat del Museu de les

Puntes.
- Carrer Can Nadal façana del CAP.
- Plaça. Sa Boada davant del núm. 3.
- Carrer Sant Roc.
- Carrer Andreu Guri núm. 49.
- Rial de Sa Clavella núm. 37 en un senyal de trànsit.
- Carrer Antoni Torrent diverses pintades dels núms. 48 al

52.
- Camí de Can Quintana darrere del Cementiri.



- 

- Carrer Pla dels Flares al inici de la baixada.
- Carrer Professor Castelló al gual de davant els núm. 2c i

2d
- Carrer Pineda al espai d'anuncis del Ajuntament i a

l'aparcament de les viviendes Joan XXIII.
- Carrer Malgrat cantonada carrer Pineda espai d'anuncis

de l'Ajuntament.
- Carrer Bisbe Pascual a la calçada.
- Carrer Sant Rafael a la calçada.
- Plaça. de la Mina
- Soterrani accés platja.
- Escola Presentació a un armari elèctric.
- Pça. Sant Gabriel entrada aparcament.

- 7 Accions perilloses contra la seguretat del trànsit.

- 2 contenidors desplaçats al mig de la carretera C-61.
- 2 contenidors desplaçats al mig del carrer Rial Sa

Clavella.
- 1 contenidors bolcat al mig de carrer Host del Bisbe.
- 2 bancs al mig del carrer Andreu Guri.
- Una porta metàl·lica al mig del carrer Baixada Sant Pere.
- Un contenidor a l'Avinguda Catalunya.
- Un vehicle al mig del carrer Capellans.
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