Nota de premsa
Terrassa, 4 d’abril de 2018

Denunciat un conductor que circulava amb el
vehicle donat de baixa des de 2015
També tenia l’ITV caducada
A les 14.30 h d’ahir dimarts, dues unitats motoritzades de la Policia Municipal que
feien el servei ordinari de patrulla van aturar un turisme a la carretera de Montcada,
a l’alçada del carrer de Baldrich. En revisar la documentació del vehicle, els agents
van comprovar que aquest s’havia donat de baixa l’any 2015 i que també tenia l’ITV
caducada. Els agents van procedir a denunciar el conductor i el vehicle va ser
immobilitzat.

Un accident de circulació amb un motorista ferit
A les 7.45 h d’ahir, un ciutadà va informar la Policia Municipal que a la carretera
Nacional 150, a l’alçada del carrer del Mas Branca, s’havia produït una col·lisió entre
un turisme i una motocicleta. Un vehicle patrulla va acudir al lloc, on una ambulància
i un vehicle altament medicalitzat (VAM) estaven atenent el motorista ferit. El
motorista va ser traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van
realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.

Una col·lisió per encalç amb dos ferits
A les 14.10 h d’ahir, una trucada del Servei d’Emergències Mèdiques 061 va
informar la Policia Municipal que havien estat alertats d’una col·lisió amb ferits al
carrer de Colom, a l’alçada del carrer del Llobregat. Un vehicle patrulla va acudir al
lloc dels fets, on va trobar que hi havia dos ferits, el conductor d’un dels vehicles
implicats i el passatger d’un altre. Sembla que un dels vehicles havia aturat la marxa
davant del pas de vianants, per on dues persones volien creuar, i el turisme que el
seguia no va aturar la marxa a temps i va col·lidir per encalç amb el primer. Dues
ambulàncies van atendre els ferits i els van traslladar, a un d’ells a l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa i a l’altre a l’Hospital de Terrassa. Els agents van realitzar
una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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