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A presó l’autor de quatre robatoris  
en domicilis de les localitats de 
Castelldefels i Gavà 
 
· La detenció es va produir gràcies a la col·laboració de la Policia Local de 
Castelldefels i els Mossos d’Esquadra 
 
 
Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Unitat 
d'Investigació de la comissaria de Gavà han detingut Youssef E, de 23 anys i veí 
de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), com a presumpte autor de quatre  
robatoris amb força a interior de domicili. 
 
Durant el mes de gener i  febrer els mossos van tenir constància d’una sèrie de 
robatoris succeïts en quatre pisos a la zona del litoral marítim de les poblacions 
de Castelldefels i Gavà. El lladre actuava sol, en horari nocturn i accedia a les 
vivendes per escalament, pujant per la façana de l'edifici fins arribar al balcó. Un 
cop es trobava en el balcó, entrava per alguna porta o finestra, obrint-les o 
forçant-les i mentre els propietaris dormien, el lladre sostreia les pertinences. 
Entre el objectes sostrets, consten diners en metàl·lic, rellotges i objectes 
d'electrònica com mòbils i ordinadors portàtils. 
 
La matinada del passat 5 de febrer, una patrulla de la policia local de 
Castelldefels va localitzar un persona que portava un maletí i que davant la 
presència policial va reaccionar de manera sospitosa. Els agents van identificar la 
persona i van preguntar pel contingut de l'interior del maletí, tractant-se d'un 
ordinador portàtil que constava com a sostret, així com d’altres objectes, un mòbil, 
un carregador d'ordinador i altres components informàtics. 
 
El detingut, Youssef E, va ser traslladat a dependències policials dels mossos de 
Castelldefels. Per aquests fets, el detingut va passar a disposició judicial davant 
del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia, que va decretar el seu ingrés a 
presó.  
 
Posteriorment, la unitat d’investigació dels Mossos de Gavà va realitzar un 
anàlisis exhaustiu de tots els objectes sostrets que portava el detingut i va poder 
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relacionar-los amb altres tres robatoris que s’havien produït en l’interior de 
domicilis de Castelldefels i Gavà. Per tot plegat, Youssef E, que ja es trobava en 
presó provisional, va quedar imputat pels tres robatoris a interior de domicili més. 
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Per a qualsevol aclariment podeu 

posar-vos en contacte amb l’Àrea de Comunicació 
de la Direcció General de Policia 

 
93 685 88 22 

itpg31697@gencat.cat 
 

www.gencat.cat/mossos 
 
 


