Nota de premsa
Terrassa, 07 de Maig de 2019

La Policia Municipal obre diligències a un conductor
per circular sense haver obtingut mai permís
L’home conduïa de manera temerària per l’antic recinte del mercadal al sector
Montserrat
La Policia Municipal de Terrassa va obrir diligències ahir dilluns a un conductor que
estava circulant de manera temerària sense haver obtingut mai el permís de conduir.
Els fets van tenir lloc minuts abans de les 18.30 h. A aquesta hora la centraleta va
rebre una trucada d’una ciutadana comunicant que hi havia un vehicle fent virolles a
l’antic recinte del Mercadal de l'avinguda del Vallès, al sector Montserrat.
Una patrulla es va desplaçar al lloc dels fets, on hi havia també una dotació de
Policia Nacional no uniformada. Els agents van sol·licitar al conductor del turisme la
documentació personal i la del vehicle, comprovant que no presentava el permís de
conduir ni l’havia obtingut mai. Per aquest motiu van comunicar a l’infractor que
s’instruirien les oportunes diligències penals. A més, els agents van trobar a l’interior
del vehicle una bicicleta de la qual el conductor no va poder documentar-ne la
propietat, declarant que l’havia adquirit desconeixent la seva procedència. Davant
d’aquesta circumstància la patrulla va intervenir la bicicleta fins que aquest pugui
acreditar-ne la propietat, a més de fer les gestions pertinents per esbrinar si hi ha
alguna denúncia relacionada amb aquesta bicicleta.
Els agents també van denunciar administrativament el conductor per les infraccions
de trànsit comeses i van immobilitzar el vehicle fins que un altre conductor habilitat
se’n pogués fer càrrec.
Denúncies a un conductor i el seu acompanyant per tinença de substàncies
estupefaents i un arma prohibida
Sobre les 15.15 h d'ahir dilluns, una dotació de la Policia Municipal va denunciar
dues persones per tinença d’estupefaents i d’arma prohibida. Els fets van tenir lloc al
carrer de Joan Monpeó, quan la patrulla va veure un vehicle cometia una infracció de
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trànsit, motiu pel qual el van aturar. En demanar la documentació al conductor, els
agents van comprovar que el vehicle no disposava d’assegurança obligatòria, motiu
pel qual van immobilitzar el vehicle i van denunciar administrativament el conductor,
a més de denunciar-lo per la infracció comesa inicialment quan circulava.
Posteriorment, la patrulla va escorcollar el vehicle i hi va trobar 3,1 gr. de marihuana,
mentre que l’acompanyant del conductor portava una navalla camuflada i que tenia
característiques d’arma prohibida. Aquests fets van comportar també sengles
denúncies.
Tres accidents de trànsit
Ahir dilluns, minuts després de les 9.30 h, un turisme va col·lidir amb una motocicleta
a l’avinguda de les Nacions, a tocar de la rotonda amb el carrer de Navarra i
l’avinguda de Madrid. A conseqüència del xoc, el conductor de la motocicleta va
resultar ferit. L’ambulància el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Minuts abans de les 20.30 h d’ahir dilluns, un turisme va topar amb un semàfor a
l’avinguda del Vallès, entre el carrer d’Extremadura i el passeig del 22 de juliol, degut
a una distracció de la persona que el conduïa. La patrulla de la Policia Municipal
desplaçada al lloc dels fets va demanar la intervenció d’Egarvia per retirar el vehicle,
així com de l’empresa de manteniment dels semàfors, per tal de reparar els
elements afectats, i d’Eco Equip per netejar les restes de l’accident.
Finalment, aquesta nit, poc després de les 23.30 h, un vehicle col·lidia amb dos
d’estacionats al carrer del Tibidabo. La conductora, sota els efectes de l’alcohol, va
perdre el control del vehicle i no va poder evitar l’impacte. Les proves d’alcoholèmia
fetes a les dependències de Policia Municipal van donar resultats de 0’90 mg/l i 0’93
mg/l. Els agents van immobilitzar el vehicle de la infractora, que Egarvia va retirar i
estacionar correctament, i van obrir diligències penals.
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