Detingut per robar en un comerç del centre de la ciutat
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Durant la matinada del dimarts 24 uns veïns van alertar una patrulla de la Policia Municipal que
patrullava pel barri vell d’Olot, manifestant haver vist com uns individus miraven de forçar una
botiga de la plaça del Mig, en el mateix barri vell d’Olot.

Desplaçats a la zona, els agents van veure com una persona fugia pel final del carrer del
Rengle, però no van poder aturar-la. Examinant la plaça es va trobar que un comerç de
comestibles tenia el vidre de la porta trencat.

Els agents van prosseguir amb el patrullatge per cercar els possibles autors, i van trobar
diversos punts del barri vell amb material de supermercat apilonat preparat per ser carregat. En
un d’aquests punts, uns homes van fugir de manera precipitada pels carrerons propers en
veure arribar la patrulla.

Seguidament els agents van trobar, a la baixada del carrer de Sant Francesc, un vehicle petit
que contenia un mall i productes de supermercat del mateix tipus que els trobats apilonats al
carrer, mig tapats per una manta. Per aquest motiu es va portar el vehicle al dipòsit de vehicles,
i els productes a la central policial per ser custodiats.

Durant el matí es va recollir la denúncia als comerciants i se’ls va lliurar en dipòsit els objectes
recuperats. Poc després es va presentar a dependències policials el propietari del vehicle
localitzat durant la nit, tot dient que havia perdut les claus del seu cotxe. Però amb els indicis
anteriorment exposats, aquesta persona va ser detinguda com a presumpta autora d’un
robatori amb força.

El detingut, David SS, que té diversos antecedents per fets similars, va ser traslladat a la
comissaria dels Mossos d’Esquadra perquè continuessin les investigacions per determinar qui
eren els altres autors del robatori.
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