Nota de premsa
Terrassa, 9 de maig de 2019

S'instrueixen diligències judicials a un conductor
per conduir sense tenir el permís corresponent
També ha estat denunciat per tinença de substàncies estupefaents
A les 20.30 h d’ahir dimecres, una dotació de la Policia Municipal va observar com el
conductor d’un vehicle que circulava per l’avinguda del Vallès, a l’alçada de
l’avinguda de Béjar, cometia una infracció de trànsit, motiu pel qual va ser aturat.
Donat que en demanar-li la documentació, el conductor no va mostrar als agents el
permís de conduir, es va procedir a comprovar el seves dades, confirmant que
aquesta persona no disposava del document. Per aquest motiu, es van instruir les
oportunes diligències penals. El conductor tampoc va acreditar tenir l’assegurança
obligatòria del vehicle ni haver passat la ITV corresponent. Per aquests motius es va
procedir a realitzar les denúncies administratives pertinents, a més de per la
infracció de trànsit comesa, restant el vehicle immobilitzat fins a l’esmena de les
anomalies. D’altra banda, els agents van trobar al maleter del vehicle un total de 20
esqueixos de marihuana, motiu pel que es va realitzar també la denuncia
corresponent.

Atropellament amb una persona ferida
Ahir dimecres, a les 13.10 h, el 112 va comunicar a la Policia Municipal
l’atropellament d’una vianant a la cruïlla dels carrers de Salmerón i d’Ignasi Iglesias.
Una dotació policial va acudir al lloc i va comprovar que la vianant estava ferida. Van
acudir també dotacions de Bombers i una ambulància. No va ser necessària la
intervenció dels primers, mentre que els tècnics sanitaris van atendre a la persona
ferida de les seves lesions. Sembla que l’atropellament va tenir lloc quan el vehicle
es va incorporar al carrer Salmerón i va colpejar lleument a la vianant, que creuava
per un pas de vianants.
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Col·lisió de dos vehicles amb una persona ferida
A les 17.20 h d’ahir dimecres, el 112 va informar a la Policia Municipal d’una col·lisió
amb dos vehicles implicats a la cruïlla dels carrers de Sant Mateu i de Dom Bosco.
Una dotació policial va comprovar que la col·lisió semblava que s’havia produït
perquè un dels conductor no havia respectat la senyalització de preferència de pas
que l’afectava. Una ambulància va atendre a una de les conductores, que havia
resultat lesionada.
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