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Terrassa, 6 de març de 2018

Immobilitzat un vehicle que circulava sense
l’assegurança obligatòria
El conductor del vehicle circulava amb el permís caducat
Cap a les 0.35 h d’aquesta matinada, un patrulla de la Policia Municipal ha detectat
un vehicle que mostrava una trajectòria erràtica. Els agents han aturat el vehicle al
carrer de Galícia, a l’alçada de la carretera de Rubí, i han comprovat que el
conductor no tenia contractada l’assegurança obligatòria del vehicle. Els agents
també han comprovat que tant el conductor com la persona que l’acompanyava
tenien nombrosos antecedents i han demanat el recolzament d’una altra patrulla per
fer un escorcoll més exhaustiu. Finalment, els agents han comprovat també que el
conductor circulava també amb el seu permís caducat i han procedit a denunciar-lo
administrativament i a immobilitzar el vehicle.

Un vehicle col·lideix contra un fanal d’enllumenat
A les 12.10 h de dilluns, la Prefectura de Policia Municipal va ser informada de la
col·lisió d’un vehicle contra un fanal a la carretera de Montcada, a l’alçada del carrer
del Mas de l’Om, al ramal de la N-150. Diverses patrulles van acudir al lloc i van
observar que el conductor es trobava bé i no necessitava l’assistència del SEM. El
conductor va explicar que havia perdut l’adherència del vehicle a causa de la pluja
quan circulava direcció Sabadell, havia perdut el control del vehicle i s’havia sortit de
la calçada fins a col·lidir amb el fanal. Els agents van realitzat la regulació del trànsit
de la zona i l’Informe Tècnic d’Accidents fins que la zona va quedar neta i el fanal
malmès va ser retirat pels serveis de manteniment de l’enllumenat públic de la
Generalitat de Catalunya.
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