Nota de premsa
Terrassa, 15 de maig de 2019

Un motorista confessa haver donat dades falses
perquè no tenia el permís de conduir per pèrdua de
punts
Havia donat positiu d’alcoholèmia i serà investigat per un presumpte delicte
d’usurpació d’estat civil i contra la seguretat del trànsit
A les 0.45 h d’aquesta matinada, dues persones han acudit a les dependències de la
Policia Municipal per desmobilitzar una motocicleta que tenia mesures cautelars per
una alcoholèmia positiva el passat 2 de maig. La persona que conduïa el vehicle el
dia dels fets va informar que quan va ser denunciada per alcoholèmia va facilitar als
agents les dades de la persona que l’acompanya en aquell moment, per tal d’eludir
la seva responsabilitat, ja que tenia coneixement que no tenia permís de conduir per
la pèrdua total dels punts.
Desprès de dur a terme les gestions oportunes, s’ha comprovat que, efectivament,
aquesta persona havia suplantat la seva identitat, motiu pel qual se li ha comunicat
que serà investigat per un presumpte delicte d’usurpació d’estat civil i per un
presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense permís i amb una
taxa d’alcohol superior a la permesa.

Caiguda d’una ciclista a la zona del Torrent de Gaià
Ahir dimarts, a les 11.50 h, el servei d’emergències 112 va alertar que una dona
havia caigut amb la bicicleta en una zona muntanyosa a la zona del torrent de Gaià
es podria haver trencat un braç. Al lloc va acudir una patrulla de la Policia Municipal,
que va acompanyar a la ciclista fins a un punt accessible pels Serveis
d’Emergències Mèdiques (SEM), que li van fer la primera assistència. La ciclista va
ser traslladada a continuació per l’ambulància fins a l’Hospital Universitari
MútuaTerrassa.
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Accident de trànsit a la rotonda de l’avinguda del Tèxtil amb l’avinguda de Can
Jofresa
A les 15.45 h d’ahir dimarts, dos turismes van col·lidir a la rotonda de l’avinguda del
Tèxtil amb l’avinguda de Can Jofresa. Un dels ocupants d’un dels vehicles va
resultar ferit i va ser traslladat per una ambulància a l’Hospital de Terrassa.

Incendi a la zona de muntanya de Can Boada del Pi
Ahir dimarts, a les 17.55 h, una patrulla de la Policia Municipal i una dotació de
Bombers es van desplaçar fins a la zona de muntanya de Can Boada del Pi després
de ser alertats pel 112 d’un incendi. Els efectius de Bombers van actuar per espai
d’una hora en l’extinció del foc, que va afectar uns 750 m 2 de matolls.

Persona ferida per una caiguda d’un patinet
A les 23.20 h d’ahir, una persona que circulava amb un patinet va caure al carrer de
Joan d’Àustria, a l’alçada del carrer d’Hernán Cortés. Al lloc hi van acudir una
patrulla de la Policia Municipal i una ambulància, que va traslladar a la persona
ferida a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
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