Nota de premsa
Terrassa, 30 de juliol de 2019

La Policia Municipal deté el conductor d’un
ciclomotor que fugia d’una patrulla provocant
situacions de perill
El detingut no tenia permís de conduir
La Policia Municipal de Terrassa va detenir ahir dilluns el conductor d’un ciclomotor
que circulava sense permís després de fugir circulant de manera temerària. Els fets
van tenir lloc a les 22.21 h al carrer de Prat de la Riba. A aquesta hora, una patrulla
va observar un ciclomotor ocupat per dues persones circulant de forma sospitosa per
aquest carrer. Els agents van fer al conductor indicacions perquè s’aturés, però
aquest va ignorar-les i va marxar del lloc fent mitja volta, és a dir en sentit contrari, i
fugint després per diferents carrers, circulant de forma temerària i per sobre de la
vorera en alguns moments. L’infractor va aconseguir arribar a l’avinguda de Jaume I,
que va enfilar en direcció nord, però pocs metres després, a la cruïlla amb el carrer
del Doctor Ferran, una patrulla va interceptar el ciclomotor. El conductor va
abandonar el vehicle i va fugir corrents, fins que els agents el van aturar a la
cantonada del carrer de Girona amb Poetessa Caparà.
En identificar el conductor, els agents van comprovar que aquest no havia obtingut
mai cap permís de conduir, motiu pel qual el van detenir per un presumpte delicte
contra la seguretat del trànsit. A més, el conductor serà investigat per un presumpte
delicte de conducció temerària i per resistència i desobediència als agents de
l’autoritat.
Un turisme xoca amb el pont de l’autopista C-16
A les 12.49 h d’ahir dilluns la Policia Municipal va rebre un avís de Mossos
d’Esquadra, informant que s’havia produït un accident de trànsit a la carretera
d’Olesa. Un turisme, en passar per sota del pont de l’autopista C-16, va xocar contra
el mur de formigó de la base del pont, aparentment per arribar al revolt amb una
velocitat excessiva. A més de la Policia Municipal, es va adreçar al lloc una unitat
del SEM, que va atendre la conductora del vehicle i posteriorment la va traslladar a
l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
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Col·lisió entre un turisme i una motocicleta a l’avinguda del Vallès
A les 14.02 h d’ahir dilluns, el servei 112 va informar la Policia Municipal d’un
accident amb ferits a l’avinguda del Vallès, a l’alçada del carrer del Nalón. Al lloc es
va personar una patrulla policial i una ambulància. L’equip mèdic va assistir el
motorista i el va traslladar a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
Aparentment, la col·lisió va tenir lloc quan turisme, que circulava en sentit sud per
l’avinguda, es va canviar de carril per accedir al lateral de l’avinguda i va impactar
amb la motocicleta, que circulava pel carril dret.
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