Nota de premsa
Terrassa, 26 de març de 2019

Denunciat un conductor per conduir sense el permís
i per tinença d’una arma prohibida
A l’acompanyant se li va trobar 4,8 g de marihuana, sent denunciat per aquest
motiu
Ahir dilluns, a les 18.50 h, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que circulava
per la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer d’Ebre, va veure com un
conductor feia una infracció de trànsit. Els agents van aturar el vehicle i van
identificar als seus ocupants. En comprovar les dades del conductor a la DGT, van
veure que aquest no tenia el permís de conducció que l’habilitava per conduir el seu
turisme. Els agents van escorcollar al conductor i li van trobar un puny americà, una
arma prohibida; mentre que a l’acompanyant li van trobar una porció de marihuana
de 4.8 g. Totes dues persones van ser denunciades per aquests fets. En l’escorcoll
del vehicle, els agents van trobar un document DNI que no pertanyia a cap dels
ocupants. En la consulta a la base de dades policial es va comprovar que el
document trobat constava com a sostret. Es van realitzar gestions a l’oficina de
denúncies. El vehicle va ser immobilitzat.

Diversos accidents de circulació amb ferits
A les 9.30 h d’ahir dilluns, va tenir lloc una col·lisió a la cruïlla dels carrers
d’Albinyana amb Colom. Dues unitats motoritzades de la Policia Municipal van
informar que hi havia un conductor ferit. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. La cruïlla estava regulada per un
senyal vertical i horitzontal d’stop i els vehicles van col·lidir frontolateralment. La grua
municipal va retirar els vehicles, que ocupaven la via.
A les 13.35 h, va tenir lloc una altra una col·lisió a la cruïlla del carrer d’Alcoi amb el
carrer dels Jocs Olímpics. Una unitat motoritzada de la Policia Municipal va informar
que el conductor d’una furgoneta estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. La cruïlla estava regulada per un
senyal de cediu el pas i els vehicles van col·lidir frontolateralment.
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A les 16.30 h, es va produir una col·lisió a l’avinguda del Vallès, amb la rambla de
Francesc Macià. Es va comissionar un vehicle patrulla de la Policia Municipal que va
informar que hi havia una persona ferida. Una ambulància la va atendre i la va
traslladar a l’Hospital de Terrassa. Sembla que la col·lisió va tenir lloc quan un dels
vehicles va iniciar la marxa i es va aturar un altre cop, mentre que el conductor del
vehicle que el seguia no es va adonar d’aquesta maniobra i va col·lidir per encalç.

Un conductor denunciat per conduit sense permís
Dilluns, a les 13.20 h, agents de la Policia Municipal van aturar un vehicle que feia
una conducció erràtica pel carrer de Suècia, a l’alçada de la plaça de Joan
Santamaria, i van procedir a identificar al seu conductor. En consultar a la DGT, van
comprovar que el vehicle no tenia concertada cap assegurança obligatòria i l’ITV
estava caducada. També van comprovar que el conductor no tenia cap permís de
conducció. Per tots aquests motius, el conductor va ser denunciat penalment per un
Delicte contra la Seguretat Viària, així com també administrativament. El vehicle va
ser immobilitzat.
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