Nota de premsa
Terrassa, 29 d’agost de 2018

Un conductor és investigat per circular sense
permís de conduir i sense assegurança al vehicle
La Policia Municipal va haver de traslladar el conductor a Prefectura per poder
identificar-lo
Una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle que circulava pel carrer de
Pérez Galdós ahir a les 23.56 hores. En demanar la documentació al conductor,
aquest no portava cap tipus d’identificació a sobre, fet pel qual es va procedir a
immobilitzar el vehicle i a traslladar-lo a dependències policials on, finalment, se’l va
identificar i es va comprovar que no disposava de permís de conduir ni
d’assegurança obligatòria del vehicle. El conductor serà investigat per un delicte
contra la seguretat del trànsit.
Una branca d’un arbre cau al damunt d’un vehicle estacionat
El servei d’emergències 112 va alertar la Policia Municipal cap a les 18.54 hores que
havia caigut una branca d’un arbre a sobre d’un vehicle que es trobava estacionat al
carrer de Josep Trueta. Els agents que es van personar al lloc van sol·licitar la
presència de Bombers, que van retirar la branca i la van trossejar perquè Eco Equip
la pogués passar a recollir. Els policies van confeccionar un informe dels danys
ocasionats al vehicle afectat.
Un conductor sancionat en donar positiu en la prova d’alcoholèmia
Una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle que circulava per la
carretera de Castellar, a l’alçada del Polígon Industrial de Can Petit, a les 04.39
hores d’aquest dimecres. El conductor va ser sancionat en donar positiu en les
proves d’alcoholèmia que se li van realitzar, amb un resultat de 0.56mg/l., i el vehicle
va quedar immobilitzat.
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