Nota de premsa
Terrassa, 9 d’agost de 2018

Detingut un conductor per un requeriment judicial
Tenia una ordre d’ingrés a presó
Aquesta matinada, minuts després de les 2 h, una patrulla de la Policia Municipal ha
detingut un home pendent d’ingressar a presó per un requeriment judicial. Els fets
han tingut lloc a l’avinguda de Les Nacions Unides. La dotació ha aturat el vehicle
que conduïa el detingut perquè sospitava que podia estar implicat en un accident de
trànsit. Els agents han acabat descartant la seva implicació al sinistre, però en
comprovar les dades han vist que tenia una ordre de detenció i ingrés a presó
emesa per un Jutjat Penal de Barcelona.
La patrulla ha procedit a la seva detenció i l’ha denunciat per no tenir concertada
l’assegurança obligatòria de vehicles. El turisme ha quedat immobilitzat.

Sancionat un conductor per circular amb un ciclomotor donat de baixa i sense
assegurança
També aquesta passada nit, cap a les 23.15 h, una patrulla ha aturat un ciclomotor
al carrer del Doctor Aymerich i Gilabertó. Els agents han comprovat que el vehicle
estava donat de baixa i que no tenia concertada l’assegurança obligatòria. Per
aquest motiu la dotació ha sancionat el conductor i ha immobilitzat el vehicle.

Investigat per un delicte de trànsit al conduir sense autorització
Finalment, a les 0.45 h d’aquesta nit, una patrulla ha aturat un turisme a la carretera
de Castellar, a l’alçada del carrer de Cadis. El conductor no ha presentat cap permís
de circulació, i els agents han comprovat a la base de dades que aquesta persona
mai havia obtingut cap permís de conduir. Per aquest motiu el conductor serà
investigat per un delicte contra la seguretat del trànsit. El turisme, que tampoc tenia
contractada assegurança, ha quedat immobilitzat.
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