Nota de premsa
Terrassa, 17 de maig de 2019

Detingut per conduir sense el permís i amb un
vehicle robat després d’intentar fugir
Va llençar la motocicleta al terra i va sortir corrent en adonar-se de la
presència policial
A les 10.35 h d’ahir dijous, una patrulla de paisà de la Policia Municipal de Terrassa
va observar un ciclomotor que circulava de forma anòmala per l’avinguda de
Joaquim de Sagrera, a l’alçada del carrer del Pintor Torras. En indicar al conductor
que s’aturés, aquest va continuar la marxa circulant de forma temerària, a gran
velocitat i sense respectar el semàfor en vermell. En arribar al carrer d’Aragó, el
motorista va llançar el vehicle al terra i va intentar fugir corrent, però els agents el
van aturar a l’alçada del carrer de Lepant.
En consultar les dades del conductor i del vehicle, els agents van esbrinar que el
vehicle constava com a sostret des d’abril i que el conductor, segon la base de
dades de la DGT, no havia obtingut mai cap permís ni llicència de conducció. Per
aquest motiu, el conductor va ser detingut per un presumpte delicte de robatori o furt
de vehicle a motor i, a més, serà investigat per un delicte contra la seguretat del
trànsit per conduir sense permís i realitzar una conducció temerària.

Atropellament a un pas de vianants del carrer de Núria
Ahir dijous, a les 14.25 h, una dona va patir un atropellament al carrer de Núria, a
l’alçada del carrer de Calderón de la Barca. Sembla que l’accident va tenir lloc quan
la vianant estava creuant la calçada per un pas de vianants i va rebre un cop d’un
vehicle que no s’havia adonat de la seva presència. La vianant ferida va ser
traslladada per una ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Inspecció en un local del carrer de la Mare de Déu de la Llum
En una operació conjunta de la Policial Municipal, els Mossos d’Esquadra i el Cos
Nacional de Policia, la tarda d’ahir dijous, es va dur a terme una inspecció a un
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establiment ubicat al carrer de la Mare de Déu de la Llum, a l’alçada del carrer de
Santa Llúcia. El resultat de l’operació va ser l’obertura d’actes de diversos
expedients i l’aprensió de substàncies estupefaents i d’armes prohibides.

Un conductor dóna positiu en drogues
A les 2 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un
vehicle al carrer de Girona, a l’alçada del carrer de l’Historiador Cardús, que feia una
conducció erràtica. Sotmès a la prova d’alcoholèmia, el conductor ha donat un
resultat negatiu, però en realitzar-li el drogotest el resultat ha estat positiu en
cocaïna, motiu pel qual ha estat denunciat administrativament. També ha estat
denunciat per conduir amb el permís caducat i per no haver passat l’ITV. A més, els
agents li han decomissat 3,2 g de cocaïna i 2 g de haixix que portava a sobre i que
serà tramitat per a la confecció d’un expedient sancionador.
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