NOTA INFORMATIVA
24 / 08 / 2012

La Guàrdia Urbana de Figueres realitza 4 detinguts
en diferents intervencions per delictes contra el
patrimoni
La primera detenció es va produir el dia 11 d'agost quan, a les 18 hores, un
patrulla va localitzar un turisme amb matrícula estrangera estacionat a
l'aparcament del final del c/ Mestre Falla que presentava el vidre de la porta
davantera dreta petat. A l'aturar-se per comprovar els fets, van veure que en els
seients del darrera del vehicle hi havia una persona estirada al terra, que a les
seves mans tenia un aparell ràdio CD amb el cables penjant que de manera
evident havia estat arrencat del tauler del cotxe. La persona un cop identificada
va resultar ser RBA de 38 anys i resident a Figueres, que vistes les evidències
va resultar detingut per un suposat delicte de robatori a interior de vehicle.
L'altra intervenció es va produir a les 16 hores, del 17 d'agost, quan un patrulla
va localitzar a 3 joves a la Pujada del Castell que es trobaven al costat d'una
furgoneta amb matrícula estrangera que estava estacionada. Un d'ells amb el
colze va procedir a trencar un vidre, un altre va introduir la mà per agafar
alguna cosa de l'interior, mentre que un tercer vigilava i els va alertar de la
presència policial i es van escapar. En aquell moment es van activar diverses
dotacions policials i es va aconseguir interceptar a dos dels joves a la plaça
Joan Tutau, on es va procedir a la seva detenció per una temptativa de
robatori a interior de vehicle.
La darrera detenció s'ha produït a les 1 hores de la matinada d'avui, quan un
ciutadà ha alertat telefònicament a la policia que en una botiga d’electrònica del
c/ St Llàtzer hi havia un home ajupit que semblava que manipulava el pany de
la persiana. Al desplaçar-s'hi una dotació policial s’ha confirmat la versió al
veure una persona ajupida i que amb una mà proveïda d'un guant de làtex
aguantava el pany, mentre que amb l'altre subjectava un ganivet amb el
que manipulava el pany. Al detectar a la policia ha intentat fugir, cosa que li han
impedit els agents i han procedit a la seva detenció per un suposat delicte de
temptativa de robatori a interior d'establiment comercial. El detingut ha resultat
ser VID de 32 anys i domicili a Figueres.
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