Nota de premsa
Terrassa, 25 d’abril de 2018

Un conductor sense llicència xoca amb un fanal
mentre feia una conducció temerària
A més del conductor, han patit lesions dos ocupants del vehicle
A les 3.15 h d’aquesta matinada, un particular ha trucat a la Policia Municipal per
informar que un vehicle que estava fent derrapatges a l’interior del recinte de l’antic
mercadal setmanal, al carrer de Cantàbria amb l’avinguda del Vallès, havia xocat
contra un fanal de l’enllumenat públic. Una patrulla ha acudit al lloc, on ha trobat un
dels ocupants del vehicle sinistrat, que els ha informat que el conductor i el copilot
havien marxat a l’Hospital Universitari MútuadeTerrassa, ja que s’havien lesionat. Els
agents han traslladat a aquesta persona, que presentava algunes ferides, al mateix
centre mèdic per ser atesa. També han demanat una grua municipal per retirar el
vehicle i deixar-lo ben estacionat, ja que havia quedat encastat contra el fanal.
La patrulla s’ha dirigit al centre hospitalari per localitzar els dos accidentats,
identificar-los i interessar-se pel seu estat físic. Allà han esbrinat que el conductor no
té cap permís que l’habiliti per conduir vehicles de motor, per la qual cosa se li han
instruït diligències penals per estar implicat en un delicte contra la seguretat del
trànsit. També li han posat una denúncia administrativa per conducció temerària. El
fanal afectat ha sofert danys en la carcassa galvanitzada.

Dos atropellaments amb tres ferits
A les 17.45 h d’ahir, un vehicle que feia una maniobra de marxa enrere per sortir
d’un estacionament al carrer de Galileu, a l’alçada del carrer del Doctor Ullés, va
atropellar una vianant que caminava per la vorera. Sembla que el conductor no va
veure la dona, la va colpejar i la va fer caure a terra. La vianant va patir algunes
lesions i també se li van trencar les ulleres, el rellotge i el telèfon mòbil. Una
ambulància la va atendre i la va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Un
agents dels Mossos d’Esquadra fora de servei va ser testimoni presencial dels fets.
A les 18.30 h, un vehicle va atropellar una dona i el seu fill, menor d’edat, quan
creuaven la carretera de Rellinars pel pas de vianants ubicat en aquesta via, amb el
carrer de Terque. Sembla que el conductor es va apercebre tard de la presència dels
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vianants i, tot i frenar, no va poder evitar l’atropellament. Una ambulància va
traslladar les dues persones ferides a l’Hospital de Terrassa.

Un motorista es lesiona en caure del vehicle
Cap a les 18.30 h d’ahir, al carrer de Granollers, a l’alçada de la carretera de
Matadepera, un motorista va perdre el control del seu vehicle i va caure a terra. Una
ambulància el va traslladar a l’Hospital de Terrassa.

Un accident amb dos turismes implicats al PI de Santa Margarida
A les 14.15 h d’ahir, un turisme no va respectar el senyal d’stop de la cruïlla del
carrer del Miño, amb el sentit est de l’avinguda de Santa Eulàlia, i va xocar amb un
altre. Els dos conductors implicats van patir lesions. Una ambulància els va atendre i
els va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Localitzat un infractor que conduïa amb la llicència retirada
Passades les 15.15 h d’ahir, una patrulla de la Policia Municipal que intervenia en un
accident de trànsit a la cruïlla del carrer de Francesc Oller, amb l’avinguda de l’Abat
Marcet, va observar el conductor d’un ciclomotor que duia el casc protector
descordat i pujava a la vorera per circular uns metres fins a estacionar el vehicle. Els
agents el van identificar i van comprovar que tenia retirada la llicència per conduir
ciclomotors per una ordre judicial, ja que s’havia quedat sense punts. També van
comprovar que el vehicle tenia la ITV i l’assegurança obligatòria caducades. A més,
l’infractor portava una navalla, la qual cosa tenia prohibida per jutjat penal de
Terrassa. Els agents van instruir diligències penals contra aquesta persona per un
delicte contra la seguretat del trànsit. També van trametre les denúncies
corresponents per les infraccions de tinença d’armes i la falta de vigència de la ITV i
l’assegurança. El ciclomotor va quedar immobilitzat a la via pública.

Diligències penals contra un conductor ebri
Cap a les 0.40 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat
un vehicle per fer un control rutinari a l’avinguda de Barcelona, a l’alçada del carrer
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de Sant Jordi. Els agents han detectat que el conductor desprenia una forta pudor
d’alcohol, la qual cosa ha motivat que el traslladessin fins a la seu policial, on se l’ha
sotmès a les proves d’impregnació alcohòlica, en les que ha donat taxes de 0,71
mg/l i 0,68 mg/l. A més d’instruir les diligències penals corresponents, s’ha
immobilitzat el turisme al Dipòsit Municipal.
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