Nota de premsa
Terrassa, 8 de maig de 2019

Cinc detinguts en l’operatiu de la Policia Municipal
contra la falsificació de targetes de transport
Tots eren membres d’una mateixa família
Ahir dimarts, al voltant de les 10 h, la Policia Municipal va dur a terme un operatiu
contra la venda de targetes falsificades de targetes de transport T10 i T30/50.
L’actuació es va desenvolupar de manera coordinada per membres de la Unitat de
Delinqüència Urbana i de la Divisió de Vigilància Territorial, sota la supervisió del
Jutjat d’Instrucció número 2 de Terrassa, i es va localitzar a dos punts habituals de
venda de targetes organitzats per membres d’una mateixa família a Terrassa.
El primer lloc, es va intervenir a la Rambla d’Ègara, a l’alçada del carrer de l’Infant
Martí, davant d’un establiment comercial, on es va localitzar a dos membres de la
família mentre efectuaven la venda; el segon, al carrer de Sant Tomàs, a l’alçada del
carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, també davant d’un establiment comercial, on
tres membres més de la família estaven desenvolupant la mateixa activitat il·lícita.
Una vegada escorcollades, s’ha procedit a la detenció de les cinc persones com a
presumptes autors d’un delicte de falsificació en document públic i estafa.
També es van intervenir més de 100 títols falsificats de targetes T10, T30/50 de
diferents zones tarifàries, així com diners en metàl·lic producte de la venda il·lícita.
La Unitat de Delinqüència Urbana de la Policia Municipal està fent un seguiment
d’aquest tema des de l’any 2018 i, amb anterioritat, ja es van confiscar un gran
nombre de targetes de transport falsificades a les mateixes persones ara detingudes.
Finalitzades les diligències policials, els autors passaran a disposició del Jutjat
d’Instrucció número 2 de Terrassa. Així mateix, en les actuacions dutes a terme
durant aquest temps, també han estat identificats diferents compradors, que podrien
haver comès un presumpte delicte lleu d'estafa.
*Adjuntem al mail una imatge del material confiscat

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

Tres turismes i un ciclomotor calcinats en un incendi a l’interior d’un pàrquing
Al voltant de l’1 h d’aquesta matinada, una trucada del servei 112 ha informat d’un
incendi al pàrquing situat al carrer d’Eugeni Ferrer Dalmau, a l’alçada del carrer de la
Duquessa de la Victòria. Tres vehicles patrulla de la Policia Municipal han acudit al
lloc, on han confirmat que sortia una gran quantitat de fum negre de l’interior del
pàrquing, de quatre plantes. Acte seguit, s’han personat al lloc cinc vehicles de
Bombers i dues ambulàncies, en previsió de possibles danys personals. No ha estat
necessària l’evacuació dels edificis adjacents ni la intervenció dels equips sanitaris,
ja que no hi ha hagut cap afectació a persones. Per part de Bombers, s’ha procedit a
l’extinció de l’incendi, finalitzant aquestes tasques a les 4.10 h.
Com a conseqüència de l’incendi, han resultat cremats tres vehicles i un ciclomotor,
que es trobaven aparcats a la segona planta. Una vegada extingit l’incendi, s’han
ventilat totes les plantes, que han quedat inundades per l’aigua utilitzada, sent la
quarta planta la més afectada. No s’han determinat las causes de l’incendi.

Una dona ferida a conseqüència d’un atropellament
A les 12 h d’ahir dimarts, un vehicle patrulla de la Policia Municipal va sol·licitar a la
Central la presència d’una ambulància a la placeta de Saragossa, on havia tingut lloc
un atropellament. Els agents van informar que, pel que sembla, una furgoneta que
realitzava maniobres va colpejar a una dona en fer marxa enrere. Dues ambulàncies
i una unitat de Bombers van acudir al lloc. El vehicle sanitari va traslladar a la vianant
ferida a l’Hospital de Terrassa.

Instrucció de diligències a dos conductors sense el permís
A les 16.50 h d’ahir dimarts, una dotació de la Policia Municipal va observar com el
conductor d’un vehicle que circulava pel carrer de Vinyals, a l’alçada del carrer del
Pintor Fortuny, realitzava una infracció de trànsit. Es va procedir a aturar el vehicle i
a demanar al seu conductor la documentació oportuna. Els agents van comprovar
que aquesta persona no podia acreditar tenir el permís que li permetia conduir i la
consulta a la base de dades de Trànsit van confirmar que mai havia obtingut el
permís en qüestió. Per aquest motiu, es va procedir a instruir diligències penals
dirigides a l’Autoritat Judicial i es va confeccionar l’oportuna denúncia administrativa
al conductor per la infracció comesa.
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Ahir dimarts, a les 18.40 h, una dotació de la Policia Municipal va observar com
l’acció d’una conductora estava a punt de provocar un accident quan circulava pel
carrer de la Mare de Déu de les Neus, a l’alçada del carrer de Santa Llúcia. En
sol·licitar la documentació a la conductora, els agents van comprovar que aquesta
no havia obtingut mai el permís de conduir, per la qual cosa es van instruir
diligències penals. Es va denunciar a la conductora per la infracció comesa.

Dues intervencions de Bombers per despreniments d’elements a dues façanes
Ahir dimarts, les 20.50 h, una dotació de Bombers va intervenir al carrer de Marià
Benlliure, a l’alçada del passeig de Can Colomer, ja que la façana d’un edifici
presentava risc de despreniment, amb el conseqüent perill per als vehicles i
vianants. Els efectius de Bombers van sanejar la façana, sense que es produís cap
dany personal.
Més tarda, a les 22.30 h, el servei del 112 va comunicar a la Policia Municipal que
s’estaven desprenent rajoles de la façana d’un edifici del carrer de Galileu, a l’alçada
de la Rambla d’Ègara. Al lloc van acudir una dotació policial i una dotació de
Bombers, que van actuar per sanejar la façana malmesa, a l’alçada del cinquè pis.
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