La Policia Municipal de Girona deté dues persones per
robatoris amb força a la ciutat
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La Policia Municipal de Girona va detenir ahir dues persones per robatoris amb força a la ciutat.
Un dels delictes va tenir lloc a un establiment del barri de l?Eixample i al Centre Cívic de Palau, i
l?altre a l?interior d?un domicili del barri de la Devesa-Güell. Ambdós casos van ser alertats a
través de la centraleta del cos.
Al voltant de les 16.40 h, la policia va rebre una trucada d?una botiga del carrer de Joan Maragall
informant que un home havia furtat productes de l?establiment. La patrulla de proximitat de la
zona va iniciar la recerca i va localitzar l?home gràcies a la descripció facilitada per la botiga. Un
cop escorcollat el presumpte autor, els agents van comprovar que portava objectes de la botiga, a
més de material informàtic del qual no podia acreditar la procedència.
Els agents van fer gestions i van comprovar que el material sostret era propietat del Centre Cívic
Pla de Palau. Es tractava de dues tauletes amb funda i un teclat amb carregador. El cos policial
també va comprovar que per accedir a l?equipament havien forçat una de les portes. L?home, de
46 anys i amb domicili a Girona, va ser detingut per un delicte de robatori amb força i furt.
Paral·lelament, al voltant de les 23 h, la centraleta va rebre una trucada d?un agent de la Policia
Municipal de Girona fora de servei que informava que estava veient com volien entrar a robar en
un pis del carrer dels Remences, número 18, i demanava reforços.
Un cop va arribar el suport policial, l?agent va explicar que havia escoltat un cop i havia vist com
un home accedia a l?interior d?un pis escalant per la balconada. Mentre es realitzaven gestions
amb el titular del domicili, els agents controlaven les possibles sortides de l?immoble.
Al cap d?uns minuts, el presumpte autor va intentar saltar per un altre balcó a la zona comunitària
de l?edifici. L?agent que controlava aquesta sortida el va interceptar. L?home, de 45 anys amb
domicili a Viladecans, va ser detingut per un robatori amb força a l?interior d?un domicili.
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