Nota de premsa
Terrassa, 19 de desembre de 2018

Investigat per un delicte contra la seguretat viària
per conduir sense carnet
El vehicle va ser aturat per excés de velocitat a l’avinguda del Vallès
A les 4 h d’aquesta matinada, una patrulla de la Policia Municipal que realitzava
servei de vigilància, va observar com un vehicle circulava amb excés de velocitat per
l’avinguda del Vallès, en sentit Nord. La patrulla va aturar el vehicle a l’alçada del
carrer de Sant Tomàs, i el conductor no va presentar el permís de conduir.
Consultades les dades d’aquesta persona a la DGT, es va poder esbrinar que mai
havia obtingut cap permís de conducció, fet pel qual va ser informat que es
realitzarien diligències judicials i seria investigat per un presumpte delicte contra la
seguretat viària. Un conductor autoritzat del vehicle es va fer càrrec.

Intervenció en dues col·lisions i un atropellament durant el dia d’ahir
Dimarts, a les 8.05 h, el 112 va informar d’un accident al carrer de Badalona. Segons
els implicats, va tenir lloc quan la conductora d’un vehicle que circulava pel carrer de
Badalona, en arribar a l’alçada del carrer de Montblanc va perdre el control a causa
d’una distracció i va colpejar un turisme estacionat. A conseqüència de l’impacte,
aquest es va desplaçar fins a xocar amb els contenidors de residus. Una ambulància
va traslladar la conductora a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 16.45 h, un ciutadà va informar d’una col·lisió a la cruïlla del carrer del Cavall
Bernat amb el carrer del Canal de la Guineu, amb un turisme i una motocicleta
implicats. Segons les versions dels conductors, l’accident va tenir lloc quan el
conductor del turisme no va respectar el senyal de cediu el pas que l’afectava. El
conductor de la motocicleta va ser assistit al lloc per una dotació del SEM, no sent
necessari el seu trasllat.
A les 17.40 h, el 112 va informar d’un atropellament al pàrquing d’una gran superfície
comercial de Can Parellada. Segons els implicats, quan el turisme feia maniobres
per sortir de l’estacionament en bateria, va colpejar al vianant, del que no havia
observat la seva presència. La persona atropellada va ser traslladada per una
ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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