Nota de premsa
Terrassa, 28 de febrer de 2019

Accident de trànsit entre un ciclomotor i un turisme
El passatger del ciclomotor va sortir projectat i va impactar amb un fanal
A les 22.10 h d’ahir dimecres, es va rebre una trucada del 112 que informava d’un
accident de trànsit amb un ferit al carrer de Núria, a l’alçada del carrer de Càceres, i
que s’havia activat una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va
comprovar que el ciclomotor havia col·lidit amb un turisme i el passatger havia sortit
projectat i s’havia colpejat amb un fanal. Una ambulància el va atendre i el va
traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar les dades i
testimonis dels fets i van realitzar l’informe tècnic d’accidents.

Incendi de matolls al Parc de Vallparadís
A les 19 h de dimecres, el 112 va comunicar que hi havia un incendi de matolls al
Parc de Vallparadís, al costat de l’escola President Salvans, i que s’havia activat a
Bombers. Una patrulla de la Policia Municipal va intentar apagar el foc amb l’extintor
del vehicle fins a l’arribada de la dotació de Bombers, que va extingir el foc. Els
agents van recollir els fets a un acta.

Atropellament d’un vianant
A les 13.10 h d’ahir, el 112 va comunicar que un vehicle havia atropellat un vianant
al carrer Nou de Sant Pere, a l’alçada del carrer del Passeig, i que s’havia activat
una ambulància. Una patrulla de la Policia Municipal va observar que la persona
atropellada estava ferida lleu. Aquesta els va manifestar que el vehicle que l’havia
atropellat havia marxat del lloc i el conductor li havia deixat un número de telèfon de
contacte. Des de Prefectura es va trucar al número de telèfon facilitat i ningú no va
contestar. L’ambulància va atendre a la persona lesionada i la va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents van agafar dades dels fets i van
realitzar l’informe tècnic d’accidents.
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Denunciat un conductor per tinença de substàncies estupefaents i per no tenir
assegurança del vehicle
A les 19.45 h de dimecres, una patrulla de la Policia Municipal va observar un
vehicle que circulava fent ziga-zagues pel carrer de Pau Marsal. Els agents el van
aturar a l’alçada del carrer de Marinel·lo Bosch i li van demanar al conductor la
documentació del vehicle, comprovant que no tenia l’assegurança obligatòria. Els
agents van denunciar la infracció i van immobilitzar el vehicle. També van notar una
forta olor a marihuana provinent del vehicle, on van trobar 1,1 g de marihuana, per la
qual cosa van denunciar al conductor per tinença de substàncies estupefaents.
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