Nota de premsa
Terrassa, 15 de juny de 2018

La Policia Municipal obre diligències penals a un
conductor per circular sense permís de conduir
Els agents van imputar al conductor un delicte contra la seguretat viària
Una patrulla de la Policia Municipal ha obert diligències penals a un conductor
aquesta matinada al carrer de Huelva, a l’alçada del carrer de Josep Tapiolas. Eren
les 2.45 h i el vehicle circulava molt lentament, així que els agents han decidit aturarlo i li han demanat la documentació a les persona que el conduïa. Han comprovat
que el conductor no tenia cap permís de conduir i que mai l’havia tingut, fet pel qual li
han imputat un delicte contra la seguretat viària i han immobilitzat el vehicle al mateix
carrer.

Denunciada una conductora per no tenir permís de conduir i el propietari del
vehicle per facilitar-li la conducció del mateix
Els agents de la Policia Municipal que realitzaven un control policial preventiu al
carrer de Vista Alegre ahir dijous a les 21 h, van observar com un vehicle realitzava
una maniobra estranya i els seus ocupants feien un canvi de conductor i passatger.
Els agents van aturar el vehicle i van comprovar que la conductora no tenia cap
permís de conduir, així que va ser denunciada per un delicte contra la seguretat
viària. Així mateix, els agents van comprovar que el passatger del vehicle que havia
canviat el lloc a la conductora era el propietari del vehicle i que, per tant, tenia ple
coneixement que la conductora no tenia permís per conduir. Per aquest motiu va ser
denunciat per facilitar la conducció i ser cooperador necessari en un delicte contra la
seguretat viària.

Es desprèn part de la façana d’un edifici del Camí Fondo
La Policia Municipal va rebre ahir una trucada del 112 comunicant que havia caigut
part de la façana d’un edifici situat al Camí Fondo. La patrulla policial que es va
dirigir al lloc va comprovar que, efectivament, havia caigut part d’una frontissa
decorativa i que la situació podia fer perillar la seguretat dels vianants. Es va donar
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avís a Bombers perquè es realitzés una inspecció de la façana i van sanejar l’àrea
per evitar més despreniments. Els agents van contactar amb el propietari de l’edifici
afectat perquè es reparin els desperfectes.

Denunciat un conductor per circular amb una taxa d’alcoholèmia positiva
Una patrulla de la Policia Municipal ha denunciat administrativament aquesta
matinada una persona que conduïa sota els efectes de l’alcohol pel carrer Manresa,
a l’alçada del de Tarragona. Els agents han observat, cap a les 4.30 h, una
conducció anòmala i han procedit a aturar el vehicle i efectuar la prova d’alcoholèmia
al conductor, que presentava símptomes evidents d’estar en estat etílic. La prova
estimativa ha donat una taxa positiva de 0,58 mg/l. Els agents han acompanyat el
conductor a Prefectura per realitzar les proves d’alcoholèmia de contrast, que han
donat positives amb una taxa de 0,53 mg/l, la primera, i 0,53 mg/l, la segona. El
vehicle ha estat immobilitzat al Dipòsit Municipal.
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