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Els Mossos d'Esquadra detenen
tres homes a Cambrils per robatori
a interior de vehicle
Tots de 21 anys

S'han fet tres detencions a Cambrils | Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Cambrils van detenir tres homes, tots ells
de 21 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori a interior de vehicle i receptació.
Els fets van succeir diumenge passat, a dos quarts de 6 de la tarda quan el propietari d'un
vehicle estacionat al carrer dels Nards de Cambrils (Baix Camp) va observar que la porta del
maleter estava forçada i l'interior tot regirat. La detenció s'ha fet aquest passat dilluns.
La víctima va denunciar els fets i va aportar una relació d'objectes de valor que li havien sostret,
entre ells dos ordinadors portàtils valorats en més de 2.000 euros. Dilluns, pels volts de les 12
del migdia, el titular del vehicle va comunicar als mossos que la geolocalització d'aquests dos
ordinadors assenyalaven que estaven a l'interior d'un edifici del carrer del Foix del mateix
municipi.
Una patrulla es va desplaçar fins al lloc i va localitzar tres homes que, en adonar-se de la seva
presència, van intentar fugir. Els agents van recuperar diversos objectes, la procedència dels
quals no van poder acreditar, motiu pel qual se'ls va detenir. Un cop efectuades les
corresponents gestions, es va poder constatar que els dos ordinadors i altres objectes que es
van recuperar corresponien al denunciant d'aquest robatori.
Així mateix, actualment s'estan efectuant comprovacions respecte a altres articles de valor que es
van trobar en aquest habitatge.

https://www.reusdigital.cat/noticia/91554/mossos-esquadra-detenen-tres-homes-cambrils-robatori-interior-vehicle
Pagina 1 de 2

Està previst que els detinguts passin a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus en les
properes hores.
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