Nota de premsa
Terrassa, 3 d’agost de 2018

Un vehicle es fa escàpol després de col·lidir amb un
altre turisme estacionat i es deixa la matrícula al lloc
La Policia Municipal localitza la conductora al seu domicili
Un veí de la carretera de Castellar va avisar la Policia Municipal la matinada de
divendres, a les 4.13 h, per haver escoltat un fort cop al carrer i haver vist un vehicle
que marxava del lloc, després de xocar contra un altre vehicle estacionat al carrer.
Els agents que es van personar al lloc van comprovar que el vehicle que s’havia fet
escàpol es va deixar la placa de matrícula al terra i van procedir a fer l’informe tècnic
d’accident, després de consultar les dades de la persona titular de la matrícula
trobada. La patrulla es va presentar al domicili de la persona que va marxar del lloc,
que va reconèixer ser la conductora en el moment de l’accident.
Paral·lelament, una altra patrulla que feia batuda per la zona per intentar localitzar el
vehicle que s’havia fet escàpol, va aturar un altre vehicle que circulava per l’avinguda
de Jaume I de forma erràtica. Es va procedir a fer la prova d’alcoholèmia al seu
conductor, que va donar un resultat positiu de 0.51 mg/l. I va ser denunciat
administrativament per aquest motiu.
Tres persones ferides en un accident al pàrquing d’un centre comercial
El servei d’emergències 112 va alertar la Policia Municipal que s’havia produït un
accident a l’interior de l’aparcament d’un centre comercial al barri de Montserrat, a
l’avinguda del Vallès. Un dels dos turismes implicats no va respectar una senyal de
STOP i va col·lidir amb un altre cotxe. La conductora i dos ocupants més d’un dels
vehicles implicats van haver de ser traslladats en ambulància al servei d’urgència de
l’Hospital de Terrassa, on se’ls va tractar de ferides lleus.

Diligències judicials al conductor d’un turisme sense permís de conduir
Una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un vehicle a les 00.04 h d’aquesta
matinada a l’avinguda d’Àngel Sallent. Els agents han demanat la documentació al
conductor i han comprovat que aquest mai havia obtingut el permís de conduir. Se li
han obert diligències judicials per ser investigat per aquest delicte.
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