Nota de premsa
Terrassa, 8 de març de 2019

Conductor denunciat per conduir sense permís
Una infracció de circulació va provocar que els agents de la Policia Municipal
l’aturessin
Ahir dijous, a les 15.10 h, un vehicle patrulla que circulava pel carrer de Lepant va
observar, a l’alçada del carrer de Joan Monpeó, com un conductor realitzava una
infracció de circulació. Els agents van aturar el vehicle i van identificar al seu
conductor. Al realitzar la consulta a la DGT, van saber que aquest no havia obtingut
mai el permís de conducció. Per aquest motiu va ser denunciat penalment per un
Delicte contra la Seguretat Viària i el seu vehicle va ser immobilitzat a la via pública

Ànecs creuant la carretera de Montcada
Aquest dijous, cap a les 10 h, un comandament de la Policia Municipal de Terrassa
que circulava amb un vehicle patrulla va observar una retenció a la carretera de
Montcada, a l’alçada del pont del Parc de Vallparadís. Al apropar-se es va adonar
que hi havia un grup d’ànecs al mig de la via, produint una importat retenció de
circulació. El comandament, juntament amb una unitat policial de la Patrulla Rural
ECO que hi va acudir, van aconseguir reunir totes les aus fora de la via. Es va donar
avís al servei municipal de Gestió de l’Espai Públic que van aportar els mitjans
necessaris per recollir-los. Finalment, van ser traslladats a la part de la bassa del
Parc.

Atropellament al carrer de la Rutlla
Ahir dijous es va produir un atropellament al carrer de la Rutlla, a l’alçada del carrer
de l’Era. El vehicle patrulla que s’hi va comissionar va informar que hi havia un
vianant ferit. Sembla ser que aquesta persona caminava pel carrer de la Rutlla i a
l’alçada del carrer de l’Era va voler creuar pel pas de vianants, però el conductor
d’un turisme no el va veure i el va colpejar a poca velocitat. Una ambulància va
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atendre al ferit i el va traslladar a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Els agents
desplaçats al lloc van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident.
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