Nota de premsa
Terrassa, 20 de febrer de 2019

Detingut per conduir sense el permís i no facilitar
una adreça als agents
Conduïa la motocicleta d’un amic sense l’assegurança obligatòria
A l’1.55 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava per l’avinguda de Jaume I, a l’alçada del carrer del Periodista Grané, ha
localitzat un motorista que conduïa mentre parlava pel telèfon mòbil. Els agents l’han
aturat i l’han identificat. En consultar les dades a la DGT, han observat que aquesta
persona no tenia cap permís de conducció. A més, el ciclomotor, que no era de la
seva propietat i li havia deixat un amic, no tenia concertada l’assegurança
obligatòria. El motorista ha estat denunciat per aquest motiu i el ciclomotor ha quedat
immobilitzat al carrer.
Quan els agents li han demanat una adreça per realitzar les denúncies
administratives i iniciar la denúncia penal per un Delicte contra la Seguretat Viària, el
motorista no ha facilitat dades creïbles i, en consultar al Padró Municipal l’adreça
facilitada, s’ha comprovat que l’adreça donada no existia. Per tots aquests motius,
els agents han procedit a la detenció i trasllat a Prefectura del motorista.

Detingut un implicat en una baralla per atemptar contra els agents
A les 17.45 h d’ahir dimarts, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava que a la Rambla de Francesc Macià, a l’alçada del carrer del Consell de
Cent, s’estaven barallant dues persones. Al lloc van acudir dos vehicles patrulla i els
agents van intentar separar-los, moment en que una de les persones va agredir a un
dels agents amb un cop de cap. L’agressor va ser detingut per un delicte d’atemptat
als agents de l’autoritat. Els agents van identificar a l’altra persona, que tenia
nombrosos antecedents i identificacions policials i li constava pendent una citació
judicial. Quan el detingut era traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa va
començar a donar cops amb el cap a la mampara del vehicle. Finalment, va ser
traslladat a Prefectura com a detingut.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

