Nota de premsa
Terrassa, 26 d’octubre de 2018

Una conductora que circulava sense permís de
conduir es fa escàpola davant un control policial
Els fets van tenir lloc entre el ps. del Vint-i-dos de Juliol i la ctra. de Castellar
A les 0.20 h d’aquesta matinada, els agents d’un control de seguretat ciutadana de
Policia Municipal situat a l’avinguda Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de la plaça de la
Dona, han vist com un vehicle que s’hi apropava donava la volta i es feia escàpola
per evitar ser interceptat pels policies. La patrulla de reacció ha seguit el vehicle i l’ha
aturat a la carretera de Castellar, a l’alçada del carrer de Joaquín Costa. Els agents
han demanat la documentació a la conductora i han comprovat que no havia tingut
mai el permís de conduir i s’ha immobilitzat el vehicle. Els agents han obert
diligències penals a la conductora per un delicte contra la seguretat viària.

Un motorista cau del seu vehicle
A les 20 h d’ahir dijous, al trucada d’un particular va informar a prefectura de Policia
Municipal de la caiguda d’un motorista a l’avinguda de Santa Eulàlia, a l’alçada de
l’avinguda de Can Jofresa. Des de Prefectura es va comissionar una patrulla i es va
donar avís al SEM. Els agents van atendre el motorista ferit i van retirar la
motocicleta de la via per restablir la circulació. Una l’ambulància va traslladar al
motorista a l’Hospital de Terrassa. Aquest va manifestar als agents que havia caigut
tot sol en relliscar amb la sorra que s’havia acumulat a la calçada. Els agents van
activar Eco-Equip per netejar la via. Finalment, els agents van recollir les dades i
testimonis dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Denunciat un conductor per no tenir assegurança obligatòria i per portar haixix
A les 20.50 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar com un conductor realitzava una infracció de trànsit a l’avinguda de Béjar, a
l’alçada del carrer de la Tramuntana. Els agents van revisar la documentació del
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vehicle i van comprovar que l’assegurança obligatòria del vehicle no estava en vigor.
També van fer un escorcoll preventiu i li van trobar al conductor 1,2 g de,
presumptament, haixix. El conductor va ser denunciat administrativament per circular
amb el vehicle sense assegurança i per tinença de substàncies estupefaents.
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