Nota de premsa
Terrassa, 30 d’abril de 2019

Actuació per un accident laboral d’un treballador en
caure d’una escala de dos metres d’alçada
Va ser traslladat en ambulància a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa
Ahir dilluns, a les 10.05 h, una trucada va informar a Prefectura de la Policia
Municipal que un treballador havia tingut un accident al carrer de Sant Mateu, a
l’alçada del carrer de Núria, i que necessitava una ambulància. Una patrulla policial
va acudir al lloc i va observar que el treballador, d’una empresa d’instal·lacions de
serveis, havia caigut d’una escala d’uns dos metres d’alçada quan estava realitzant
una reparació de cablejat al carrer. El treballador es trobava conscient i es queixava
del cop. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.

Denunciada una conductora per no tenir el permís i circular sense
l’assegurança obligatòria ni l’ITV en vigor
Ahir dilluns, a les 17.10 h, un comandament de la Policia Municipal va observar un
vehicle que circulava de manera negligent i va donar avís a Prefectura. Es va dirigir
al lloc una altra patrulla, que va aturar el vehicle al carrer de Calaf, a l’alçada del
carrer del Tibidabo. Els agents van sol·licitar la documentació a la conductora i van
comprovar que no tenia permís de conduir, per la qual cosa va ser denunciada
penalment per un delicte contra la seguretat viària. Els agents també van comprovar
que el vehicle no tenia l’assegurança obligatòria ni l’ITV en vigor, infraccions
igualment denunciades administrativament. El vehicle va ser immobilitzat al lloc.

Denunciat per no tenir l’assegurança obligatòria del vehicle en vigor
Avui dimarts, a les 3.30 h, una patrulla de la Policia Municipal ha aturat un vehicle al
carrer del Berguedà, amb el carrer de Morella, i en demanar la documentació al
conductor ha comprovat que no tenia concertada l’assegurança obligatòria del
vehicle. Per aquest motiu, el conductor ha estat denunciat administrativament i s’ha
immobilitzat el vehicle amb un parany.
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