Nota de premsa
Terrassa, 23 d’agost de 2018

La Policia Municipal obre diligències a tres
conductors que circulaven sense permís de conduir
Els agents també van denunciar tres conductors més per conduir sota els
efectes de l’alcohol
Una patrulla de paisà de la Policia Municipal va aturar una furgoneta que circulava
pel carrer de Roig Ventura a la 1.00 hores d’aquest dijous. En identificar el seu
conductor, es va comprovar que circulava amb el carnet de conduir retirat per ordre
judicial i que no havia realitzat el curs de reeducació i sensibilització viària. Els
agents van escorcollar el seu vehicle i van trobar una bossa de plàstic amb 7,5
grams de marihuana, fet pel qual se’l va denunciar per infringir la Llei de Salut
Pública, a banda del delicte imputat per circular sense el carnet de conduir en regla.
D’altra banda, en un control rutinari a l’avinguda de Can Jofresa, a les 20.30 de
dimecres, una patrulla de la Policia Municipal va aturar una motocicleta i en consultar
les dades del vehicle i del seu conductor, es va comprovar que mai havia obtingut el
carnet de conduir necessari, fet pel qual se li van obrir diligències per un delicte
contra la seguretat del trànsit. El vehicle va quedar immobilitzat fins que se’n va fer
càrrec un conductor habilitat.
Un altre conductor d’una motocicleta també va ser denunciat per circular sense
permís de conduir per l’avinguda del 22 de juliol, dimecres a les 23.55 hores. Una
patrulla el va aturar en comprovar que circulava de forma anòmala, després de
seguir-lo durant un breu espai de temps. Fetes les comprovacions de les dades, van
donar com a resultat que el conductor no havia obtingut mai cap carnet de conduir;
davant d’aquest resultat, els agents van procedir a immobilitzar el vehicle i a obrir-li
diligències per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
Tres persones denunciades per conduir en estat d’embriaguesa
Una patrulla de la Policia Municipal va aturar una furgoneta al carrer del Periodista
Grané, a les 00.30 hores d’aquest dijous, per tal de fer un control d’alcoholèmia al
seu conductor, ja que circulava de forma anòmala. Els agents van observar que el
conductor presentava símptomes d’haver consumit alcohol i li van fer les proves
reglamentàries, donant aquestes un resultat positiu de 0,71 mg/l, fet pel qual es van
iniciar diligències penals per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.
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Al voltant de la 01.35 hores d’aquest dijous, d’altra banda, els veïns del carrer dels
Voluntaris van alertar la Policia Municipal de l’accident d’un vehicle, que havia
col·lisionat amb un altre que es trobava estacionat a l’alçada de la plaça de Can
Roca. En arribar, la patrulla va realitzar les proves d’alcoholèmia al seu conductor,
donant aquestes un resultat positiu de 0,48 mg/l. Davant d’aquest fet, es va
denunciar el conductor per conduir en estat d’embriaguesa. El vehicle presentava
danys greus i ocupava la via, així que es va encarregar la intervenció d’Egarvia per
retirar el vehicle de la circulació.
Al voltant de la 1.45 hores d’aquest dijous, els agents de la Policia Municipal també
van rebre l’avís d’un ciutadà comunicant que una persona en estat ebri volia agafar
una motocicleta i estava tractant de posar-la en marxa al carrer del Teatre amb el
carrer de la Rasa. En arribar al lloc, els agents van parlar amb aquesta persona i el
van convèncer que no agafés la moto, després van marxar del lloc. Passats uns deu
minuts, la mateixa patrulla va detectar la mateixa persona conduint la motocicleta
pel carrer de Puig Novell i va procedir a realitzar-li les proves d’alcoholèmia, donant
el resultat positiu de 0,81 mg/l. Es van obrir diligències penals per un delicte contra
la seguretat del trànsit.
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