Nota de premsa
Terrassa, 7 de febrer de 2018

Una patrulla atura un vehicle que feia una conducció
erràtica i sanciona el conductor, en estat ebri
Els fets han tingut lloc aquesta matinada a l’avinguda de Jaume I
A les 12.10 h d’aquesta matinada, un vehicle patrulla de la Policia Municipal que
circulava pel carrer de Jaume I, a l’alçada del carrer de Bartrina, va observar un
vehicle amb conducció erràtica, el que va fer sospitar als agents, que el van aturar.
Quan els agents van parlar amb el conductor, es van adonar que aquest presentava
símptomes d’estar sota els efectes de l’alcohol. El conductor va ser sotmès a la
prova estimativa al lloc, on va donar un valor de 0,41 mg/l, superant la taxa màxima
establerta per poder conduir, que és de 0,25 mg/l. Els agents van traslladar al
conductor a la Prefectura de la Policia Municipal, on se li van realitzar novament les
proves de detecció alcohòlica, amb resultats de 0,43 mg\l i 0,42 mg\l. El conductor
va ser finalment sancionat administrativament i amb la retirada de quatre punts del
permís de conducció.

Atropellament d’un vianant
A les 7.30 h d’ahir, hi va haver un atropellament a la rotonda de la Plaça de Vilardell.
Sembla ser que el vianant va rebre l’impacte d’un vehicle quan creuava la via pel mig
de la rotonda. El 112 va alertar de l’atropellament a la Policia Municipal. Un vehicle
patrulla va acudir al lloc i va sol·licitar la presència d’una ambulància. Sembla que un
vehicle que circulava correctament pel carrer d’Àlava, en incorporar-se a la rotonda,
va colpejar lateralment al vianant que creuava la calçada. L’ambulància va atendre al
vianant ferit i el va traslladar a l’Hospital de Terrassa. Els agents van confeccionar
inspecció ocular i informe tècnic d’accident.
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