Nota de premsa
Terrassa, 7 d’agost de 2019

Conductor investigat per no tenir permís de conduir
L’home es va veure implicat en un accident de trànsit
La Policia Municipal de Terrassa va obrir ahir diligències judicials a un conductor
implicat en un accident de trànsit que no tenia carnet de conduir. Els fets van tenir
lloc a la cruïlla dels carrers de Vinyals i del Doctor Cabanes.
L’accident es va produir a les 19.40 h, quan un dels conductors no va respectar la
senyalització de preferència de pas que l’afectava. La col·lisió no va provocar ferits.
Dues unitats de la Policia Municipal es van desplaçar al lloc dels fets. En el moment
de sol·licitar als implicats la documentació pertinent, els agents van comprovar que
un dels conductors no havia obtingut mai el permís de conduir. Així, la patrulla va
instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial.
Conductor i ocupant d’una motocicleta ferits en un accident de trànsit
Dues persones van resultar ferides ahir al matí en un accident de trànsit al nus viari
que enllaça la carretera de Rubí, l’avinguda Santa Eulàlia i el carrer de Guillem de
Muntanyans. Els fets van tenir lloc a les 9.33 h, quan el conductor d’un turisme no va
respectar la preferència de pas d’una motocicleta i els dos vehicles van acabar
topant. El conductor i l’ocupant de la motocicleta van patir lesions lleus i van ser
traslladats en ambulància a l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa.
Conductor d’una motocicleta ferit lleu en un accident de trànsit
Ahir a la tarda es va produir un altre accident de trànsit amb una persona ferida, en
aquest cas amb un turisme i una motocicleta implicats. A les 17.50 h el 112 va avisar
la Policia Municipal de l’accident, que va tenir lloc a l’avinguda de Santa Eulàlia, a
l’alçada de l’avinguda de Can Jofresa. Al lloc dels fets es van desplaçar una patrulla i
una ambulància, que va traslladar el motorista a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa, amb lesions lleus.

terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa
Policia Municipal
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Av. Glòries Catalanes, 3 - 08223 Terrassa
Tel. 93 780 55 55
policia@terrassa.cat · www.terrassa.cat

twitter.com/ajterrassa

