Nota de premsa
Terrassa, 16 de juliol de 2018

Immobilitzat un vehicle perquè el conductor
circulava sense l’assegurança obligatòria
L’acompanyant també ha estat denunciat per tinença de substàncies
estupefaents
Cap a les 0.15 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat
un vehicle, ja que el conductor els havia resultat sospitós. Una vegada comprovada
tota la documentació, els agents han vist que el vehicle tenia exhaurida
l’assegurança obligatòria, per la qual cosa, a més de sancionar el conductor, han
immobilitzat el vehicle a la via pública mitjançant un parany municipal. Els agents
també han denunciat l’acompanyant del conductor, ja que li han localitzat 2,4 g de
marihuana a l’interior del paquet de tabac. Els agents han requisat la substància
il·legal, que ha quedat dipositada a les dependències policials.

Diligències penals contra tres conductors implicats en un delicte contra la
seguretat del trànsit
Cap a les 21 h de divendres, dos components de la secció motoritzada de la Policia
Municipal van aturar un vehicle que circulava per la carretera de Montcada, a
l’alçada del carrer del Miño, en direcció al centre de la ciutat, perquè a l’interior hi
viatjaven sis persones, el que suposa una infracció administrativa de trànsit. Fetes
les gestions adients, els agents van comprovar que el conductor havia perdut la
vigència del carnet de conduir per la pèrdua de tots els punts i no havia fet curs de
reeducació viària corresponent. També van comprovar que tenia una citació pendent
d’un jutjat de Sabadell per la mateixa causa, que li va ser lliurada, a més d’instruir-li
diligències penals i immobilitzar el vehicle. També el van sancionar per la via
administrativa per la infracció comesa en primera instància.
A les 4.50 h de dissabte, una patrulla va observar la conducció insegura d’un
conductor quan s’incorporava al sentit sud del carrer de Frederic Mistral, a l’alçada
del carrer de l’Historiador Cardús. Els agents el van aturar i van detectar que feia
olor a alcohol. Tot seguit, el van traslladar a la Prefectura policial i el van sotmetre a
les proves de detecció d’alcohol, en les que va donar taxes de 0,87 mg/l i 0,82mg/l,
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el que va motivar iniciar diligències penals contra ell, a més de la immobilització del
vehicle.
Més tard, a les 7.45 h de dissabte, la Policia Municipal va rebre la trucada telefònica
d’un particular que informava sobre un accident de trànsit a la cruïlla del sentit nord
de l’avinguda del Vallès, amb el carrer d’Extremadura. Una unitat es va adreçar al
lloc i va ser informada que l’accident havia tingut lloc quan un vehicle aturat al
semàfor en vermell de la cruïlla va rebre un cop per part d’un altre vehicle. Els
agents van comprovar que el presumpte responsable dels fets desprenia una forta
pudor d’alcohol, per la qual cosa se’l va traslladar a les dependències policials per
bufar en un etilòmetre de precisió, proves en les que va donant uns resultats de 0,58
mg/l i 0,55mg/l. Els agents van incoar diligències penals contra el conductor, que
també va ser denunciat per no tenir l’assegurança del vehicle, que va quedar
immobilitzat mecànicament. El conductor que va rebre l’impacte, tot i ser atès pel
personal sanitari d’una de les dues ambulàncies, va refusar ser traslladat a cap
centre mèdic.

Atropellament a un pas de vianants
A les 19.30 h de dissabte, un conductor va atropellar una dona que estava creuant
pel pas de vianants el carrer del Sindicat. Sembla que el conductor, que provenia del
carrer de Menéndez y Pelayo, en girar a l’esquerra no va veure la presència de la
vianant, i va impactar amb ella. La dona va caure a terra i es va colpejar el cap,
quedant atordida. Una ambulància la va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa. El conductor, que en tot moment va defensar que la víctima havia
caigut tota sola per un entrebanc, va ser sancionat per la via administrativa perquè
no tenia la llicència B per conduir vehicles de motor, i perquè el vehicle no estava
assegurat. Aquesta última circumstància va provocar la immobilització del vehicle
per un parany municipal al lloc dels fets.
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