Nota de premsa
Terrassa, 27 de febrer de 2019

Dues persones denunciades per no tenir ni el permís
de conduir ni l’assegurança del vehicle
A les 19.45 h d’ahir dimarts, una dotació de la Policia Municipal va veure un vehicle
aturat davant una parada de bus que va reiniciar la marxa en veure la patrulla. Els
agents van aturar el vehicle per demanar al conductor la documentació, i van
comprovar que aquest mai havia tingut el permís de conduir. Per aquest motiu, van
obrir diligències per un delicte contra la seguretat viària. També van comprovar que
el vehicle no tenia assegurança obligatòria i van denunciar administrativament al
conductor. La grua municipal va immobilitzar el vehicle a la seva base.
Poc després, a les 20.10 h, una altra patrulla va aturar un vehicle que circulava pel
carrer de Sevilla, amb el carrer de Granada. En demanar-li la documentació al
conductor, els agents van comprovar que no tenia permís de conduir. Per aquest
motiu, el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària. També van
comprovar que el vehicle tampoc no tenia assegurança obligatòria, amb la
conseqüent denuncia administrativa al conductor per aquest fet. Un familiar es va fer
càrrec del vehicle.

Un ferit lleu en un accident de trànsit
A les 14.10 h d’ahir dimarts, la trucada telefònica d’un particular va comunicar que
dos vehicles havien patit un accident al carrer de la Mare de Déu del Carme, a
l’alçada del carrer de Sant Cosme, i que un dels conductors havia resultat ferit. Una
patrulla de la Policia Municipal va acudir al lloc i va demanar la presència d’una
ambulància. Els agents van regular el trànsit perquè els vehicles implicats estaven
ocupant la via. El personal de l’ambulància va atendre al conductor ferit i el van
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van comprovar que un
dels vehicles no tenia l’assegurança obligatòria, fet que van denunciar. La grua
municipal el va traslladar a la seva base.
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