Nota de premsa
Terrassa, 3 de gener de 2019

Conductor denunciat per un delicte contra la
seguretat viària en no tenir carnet de conduir
Aquest dimecres a les 16.37 hores una patrulla de la Policia Municipal va aturar a un
conductor per demanar-li la documentació i va comprovar que aquest no presentava
cap documentació acreditativa per conduir. Els agents van acompanyar el conductor
a Prefectura per a la seva identificació i van obrir-li diligències penals per un delicte
contra la seguretat viària. Els agents també van comprovar que aquest conductor
tenia un requeriment d’un jutjat i van realitzar l’acta de citació corresponent.

La Policia Municipal denuncia un conductor per possessió de haixix i circular
sota els efectes de les drogues
Una patrulla de Policia Municipal va aturar un vehicle aquest dijous a les 01.31 hores
en detectar una conducció anòmala quan circulava pel carrer de Pompeu Fabra. Els
agents van realitzar un escorcoll preventiu del vehicle i van trobar una peça de
haixix, per la qual cosa van fer denúncia administrativa per tinença de substàncies
estupefaents. Els agents van observar que el conductor tenia simptomatologia
d’haver consumit substàncies estupefaents i li van realitzar la prova del drogotest,
que va donar positiva en THC, fet que també va ser denunciat administrativament. El
vehicle del conductor denunciat va ser immobilitzat i retirat de la via per Egarvia.

Conductor denunciat per tinença de substàncies estupefaents
Aquest dimecres a les 16.05 hores una patrulla de Policia Municipal va aturar un
conductor que havia comès una infracció de trànsit al costat de la plaça de Ca
n’Anglada. Els agents van realitzar un escorcoll preventiu al conductor trobant-li 0,4
grams de cocaïna, que va ser decomissada per procedir a la seva comprovació. La
Policia Municipal va denunciar administrativament el conductor per la infracció de
trànsit i per la tinença de substàncies estupefaents.
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Tres accidents de trànsit amb ferits
A les 07:29 hores de dimecres va haver-hi una col·lisió entre un turisme i un
ciclomotor a la carretera de Rellinars. El turisme circulava pel carrer del Torrent i va
col·lidir amb el ciclomotor en no respectar el senyal STOP per a incorporar-se a la
carretera de Rellinars. El motorista va haver de ser traslladat per una ambulància al
servei d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Dimecres a les 12:45 hores, un turisme va atropellar una persona que creuava pel
pas de vianants del carrer del Germà Joaquim. Sembla ser que el conductor es va
enlluernar amb el sol i no va veure el vianant, que va haver de ser traslladat per una
ambulància al servei d’urgències de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
A les 13:28 hores del mateix dimecres, es va produir una col·lisió per encalç a
l’avinguda de l’Abat Marcet. Els fets van passar quan un vehicle es trobava aturat a
l’avinguda, a l’alçada del carrer de l’Ancianitat, amb el semàfor en vermell i va ser
col·lidit per un turisme a la part posterior. A conseqüència del cop, el vehicle aturat
va ser desplaçat fins a impactar contra un altre vehicle aturat al carril de l’esquerra.
El conductor i tres ocupants del vehicle que es trobava aturat al semàfor van ser
assistits i traslladats per una ambulància al servei d’urgències de l’Hospital
Universitari MútuaTerrassa.
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