Nota de premsa
Terrassa, 1 d’agost de 2018

Diligències a un conductor per no disposar del
corresponent permís de conduir
El vehicle que conduïa tampoc estava assegurat
A les 21.40 h d’ahir, una patrulla policial va aturar un vehicle que circulava pel
l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer del Matagalls. En sol·licitar la
documentació al conductor, aquest va informar que no en disposava, raó per la que
els agents van procedir a comprovar les dades d'aquesta persona i dels ocupants del
turisme amb la Prefectura.
El resultat de la consulta va ser que al conductor del vehicle no li constava cap
permís de conduir i que no l'havia obtingut mai. A més, a aquesta persona tenia
pendent un esbrinament de domicili. Pel que fa al vehicle que conduïa, no estava
assegurat. Per aquests motius, es va procedir a la instrucció de les diligències
judicials corresponents i a la confecció de les denúncies administratives per les
infraccions de trànsit. El vehicle va quedar immobilitzat.

Accident de trànsit amb una conductora ferida lleu
Un vehicle patrulla de la Policia Municipal va ser requerit ahir, cap a les 16 h, per un
accident de trànsit que s’havia produït a la carretera de Martorell, a l’alçada del
carrer de Rosselló. Al lloc es va comprovar que la conductora d’un dels vehicles
implicats havia patit lesions.
Sembla que l’accident s’havia produït per l’impacte per encalç al vehicle de la
persona lesionada per altre que circulava darrera. Personal sanitari d’una
ambulància va assistir a la conductora de les seves lesions, de pronòstic lleu, i la van
traslladar posteriorment l’Hospital de Terrassa.
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Diligències per conduir un ciclomotor sense carnet
Al voltant de la 1 h d’aquesta matinada, s’ha donat l'alto al conductor d'un ciclomotor
que circulava per la carretera de Martorell. En sol·licitar la documentació al
conductor s’ha comprovat que no disposava d’autorització per conduir el vehicle, i
que mai l'havia obtingut.
Per aquest motiu s’ha immobilitzat el ciclomotor i s’han iniciat diligències al
conductor per aquest motiu. A més, en l’escorcoll a aquesta persona s’ha trobat 1,9
grams de marihuana, raó per la que també s’ha confeccionat la corresponent acta
per a una sanció administrativa.
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