Nota de premsa
Terrassa, 4 de juny de 2019

La Policia Municipal identifica un gos potencialment
perillós sense morrió a una zona infantil
Els agents van aixecar un acta al propietari
Ahir dilluns, a les 20 h, una patrulla de la Policia Municipal en servei ordinari va
observar que hi havia un gos de raça potencialment perillosa a la zona infantil de la
plaça dels Països Catalans. Van comprovar que l’animal no portava morrió i tenia
una corretja de més de dos metres de llargada. Els agents van identificar al
propietari del gos i van aixecar un acta d’animals de companyia, reflectint que es
trobava a una zona infantil i no portava les mesures de seguretat obligatòries per a
una raça potencialment perillosa.

Accident amb un patinet elèctric
Dilluns, a les 16.31 h, una trucada del 112 va informar que una dona que circulava
amb un patinet elèctric havia caigut al terra, fortuïtament, al carrer de la Filatura, a
l’alçada del carrer de Galileu, i que s’havia activat una ambulància. Una patrulla de la
Policia Municipal va atendre a la persona ferida lleu fins a l’arribada de l’ambulància,
que la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Denunciat penalment un conductor per circular sense permís i un altre per
tenir-lo caducat
A les 20.18 h d’ahir dilluns, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle al
carrer de Vinyals, a l’alçada de la plaça de Clavé. Els agents li van demanar la
documentació al conductor i van comprovar que no disposava de l’assegurança
obligatòria del vehicle, fet pel qual els agents el van denunciar administrativament.
Seguidament, els agents van comprovar que el conductor tampoc no tenia cap
permís de conduir, motiu pel qual se li van obrir diligències penals per un delicte
contra la seguretat viària. Els agents van immobilitzen el vehicle, que va ser retirat
de la via pública per la grua d’Egarvia.
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El mateix dilluns, a les 20.36 h, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un
vehicle que estava fent una conducció erràtica al carrer d’Àlaba, a l’alçada del carrer
de Guipúscoa. Els agents van demanar-li la documentació al conductor i van
comprovar que aquest tenia el permís de caducat. Els agents el van denunciar
administrativament per aquest fet.
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