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Detingut un home per robar més de
100.000 euros en parquímetres a
Barcelona
La Guàrdia Urbana l'acusa de cometre 71 robatoris amb força en diferents màquines
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home de 34 anys després de cometre un robatori
amb força en un parquímetre del carrer Concepción Arenal, al districte de Sant Andreu de la capital
catalana, quan estava forçant la màquina. A més, les investigacions han reunit suficients indicis per
acusar-lo d'haver forçat una setantena de parquímetres més arreu de la ciutat, dels quals se
n'hauria endut més de 100.000 euros. Aquesta detenció s'ha produït gràcies a una investigació
iniciada per la Guàrdia Urbana al desembre del 2013, quan es va detectar que es forçaven
parquímetres de les zones blaves i verdes mitjanant una tècnica que consistia en trencar la
màquina i endur-se els diners.
Les primeres investigacions van donar com a resultat que l'autor o autors dels fets serien
persones molt especialitzades en fer aquest tipus de robatori per les eines utilitzades, pel
coneixement que tenien sobre el funcionament intern de l'aparell i per la rapidesa amb la que
actuaven. Per això, la Guàrdia Urbana va posar en alerta totes les comissaries i va crear un
protocol amb B:SM, l'empresa que gestiona els parquímetres, que va servir per alertar el cos
policial cada vegada que es detectava el forçament d'un parquímetre.
Aquest dispositiu policial va donar resultat la nit del passat 29 d'abril quan els agents van ser
alertats del forçament d'un parquímetre a l'avinguda Meridiana. Minuts més tard de comprovar el
forçament, el detingut va ser sorprès 'in fraganti' quan estava forçant un altre parquímetre, al carrer
Concepción Arenal amb l'ajut de diverses eines.
La Unitat d'Investigació ha reunit prou indicis per constatar que el detingut va forçar el parquímetre
situat a l'Avinguda Meridiana i posteriorment es va desplaçar fins al parquímetre del carrer
Concepción Arenal, on va ser sorprès i detingut per efectius de la Guàrdia Urbana del districte de
Sant Andreu. També se li van intervenir diversos estris com un trepant, eines per foradar,
tornavisos, entre d'altres.
La investigació realitzada per la Guàrdia Urbana apunta que l'arrestat és el presumpte responsable
del robatori amb força de 71 parquímetres utilitzant en tots aquests el mateix sistema. L'import dels
diners robats i dels danys ocasionats a les màquines seria superior als 100.000 euros. El detingut
ja ha passat a disposició judicial.
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