Nota de premsa
Terrassa, 15 de febrer de 2019

La Policia Municipal detecta una presumpta estafa i
falsificació de contractes de lloguer a immobles
ocupats
De moment, s’ha denunciat a una persona com a presumpte autor d’un delicte
de falsedat documental, usurpació i defraudació de fluid elèctric
La Policia Municipal ha investigat un veí de Terrassa pels delictes de falsedat
documental, usurpació d’immoble i defraudació. Aquesta persona va presentar un
contracte d’arrendament fals davant els serveis municipals de l’Ajuntament de
Terrassa, on va sol·licitar empadronar-se amb altres familiars a una casa ubicada al
barri de Can Gonteres, que havia estat ocupada sense el permís de la propietat i on
vivia amb tots els subministraments connectats de manera fraudulenta.
L’home ja s’havia empadronat abans a una altra casa propera, de la mateixa zona,
pocs mesos abans. Agents de la Unitat de Delinqüència Urbana de la Policia
Municipal de Terrassa van detectar aquests fets durant les inspeccions
d’empadronament. La unitat continua ara fent indagacions per esbrinar si una
immobiliària de la ciutat, que apareix en els contractes presumptament falsificats, es
troba implicada i amb connivència amb el denunciat.
Les indagacions continuen i ja s’ha citat a declarar, com a víctima, a la persona de la
qual es van utilitzar les dades per redactar el contracte denunciat. També s’ha citat a
declarar al responsable de l’esmentada gestoria que figurava en el contracte per tal
de determinar la seva participació.

Atropellada una persona quan creuava per un pas de vianants al carrer de
Ramon y Cajal
Dijous, a les 20.20 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que informava
que un vianant havia estat atropellat a la cruïlla dels carrers de Ramón y Cajal amb
Pérez Galdós. Des de Prefectura es va comissionar un vehicle patrulla, que va
informar que el vianant estava ferit. Una ambulància el va atendre i el va traslladar a
l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Sembla que l’accident va tenir lloc quan
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aquesta persona creuava pel pas de vianants i un vehicle el va colpejar lateralment.
Els agents van realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic d’accident. La
circulació va quedar restringida durant 40 minuts, restablint-se amb normalitat a les
21 h.

Un camió es desfrena i està a punt de caure a la riera del Palau
A les 7.20 h d’ahir dijous, la Sala del 092 va rebre la trucada d’un ciutadà que
informava que un camió s’havia desfrenat al carrer de Can Boada del Pi i havia
circulat fins a topar amb la tanca de la riera del Palau. Dos vehicles patrulla van
acudir al lloc i van informar que la tanca metàl·lica era l’únic element que impedia la
caiguda del camió al precipici, d’una alçada considerable en aquest tram. Tot i que
es va doblegar, la tanca va resistir l’envestida i el pes del camió, de 3,5 tones. Van
acudir al lloc dues dotacions de Bombers. Poc després, va arribar el conductor del
camió, que va poder retirar el vehicle fent marxa enrere. Els agents van inspeccionar
la tanca i van abalisar la zona. Es va realitzar una inspecció ocular i l’informe tècnic
d’accident.

Un conductor ebri implicat en un accident de circulació
Ahir dijous, a les 17.30 h, la Sala del 092 va rebre una trucada del 112 que
informava d’un accident de circulació al carrer de Granollers, a l’alçada de la
carretera de Matadepera. Dos vehicles patrulla van informar que dos turismes havien
col·lidit i que no hi havia ferits. En identificar als conductors, els agents es van
adonar que un d’ells podria estar ebri. Se li va realitzar la prova de detecció
alcohòlica en aire expirat i va donar un resultat positiu de 0,73 mg/l. El conductor va
ser denunciat penalment per un Delicte contra la Seguretat Viària i el seu vehicle
immobilitzat.
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