Nota de premsa
Terrassa, 6 d’abril de 2018

Detinguda una persona amb una ordre de recerca,
detenció i presentació
Va ser identificada en un control de la Policia Municipal a la ctra. de Martorell
A l’1 h d’aquesta matinada, un control estàtic de seguretat ciutadana activat per la
Policia Municipal a la carretera de Martorell, a l’alçada del Camí Vell d’Ullastrell, ha
aturat un vehicle. En la identificació del conductor, consultades les dades de la DGT,
s’ha observat que el conductor no tenia cap permís de conducció ni el vehicle tenia
concertada l’assegurança obligatòria. El conductor ha estat denunciat i el vehicle
immobilitzat. Els agents també han comprovat que a la base de dades policials
constava que aquesta persona tenia pendent una ordre de recerca, detenció i
presentació per un jutjat d’Alacant. Els agents han procedit a la seva detenció i
trasllat a les dependències de la Policia Municipal.

Accident de circulació amb un ciclista ferit
A les 16 h d’ahir, el 112 ha alertat la Policia Municipal d’un accident de circulació
amb un ciclista ferit a la rotonda de la Plaça de l’Aigua. Al lloc es va desplaçar una
patrulla, que va informar que una ambulància estava atenent al ciclista i,
posteriorment, el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que la
col·lisió es va produir quan un turisme que baixava per la carretera de Matadepera
va aturar la marxa per cedir el pas a uns vianants que creuaven pel pas de vianants.
A continuació, el turisme va iniciar la marxa i no es va adonar que creuava un
ciclista, col·lidint amb ell. Els agents van realitzar una inspecció ocular, van prendre
declaració als testimonis i realitzar informe tècnic d’accident.

Atropellament de dos vianants
A les 18.50 h d’ahir, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que realitzava servei
ordinari de patrulla va ser requerit per un ciutadà a l’avinguda de les Glòries
Catalanes, amb el carrer del Bages, on s’havia produït l’atropellament de dues
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persones. Segons sembla, les dues persones creuaven pel pas de vianants de
Glòries Catalanes i un vehicle, que sortia del carrer del Bages, no es va adonar de la
seva presència i els va colpejar, fent-los caure a terra. Des de la Central de
Comandaments es va donar avís al 061, que va activar una ambulància, que va
atendre i traslladar els dos vianants a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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