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Desarticulada una organització que
transportava droga oculta en palets
de begudes al Vallès
Un dels enviaments s'havia de fer a Rubí, i va ser frustrat per la Policia Nacional

La Policia Nacional va decomissar 239 quilos de marihuana i 17,8 de droga sintètica | CNP

Després d'una investigació que ha durat gairebé dos anys, la Policia Nacional ha desarticulat una
organització internacional dedicada al tràfic de marihuana, que s'ha saldat amb un total de nou
detinguts en les diverses fases que ha durat l'operació, i que ha implicat la ciutat de Rubí en una
de les seves fases. A més, s'han realitzat escorcolls a les demarcacions de Barcelona, Girona,
Màlaga i Granada.
Els detinguts tenien una empresa d'importació i exportació de begudes i transportaven la droga
oculta entre la mercaderia legal, concretament dins dels palets. En total, s'han trobat un total de
17,8 quilos de droga sintètica i 239 quilos de marihuana, i s'han intervingut cinc vehicles de
gamma alta i una furgoneta, entre d'altres.
El robatori de tres vehicles d'alta gamma dona la primera alerta
La investigació es va iniciar el primer trimestre de 2018 després que la policia espanyola
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detingués dues persones que havien sostret tres vehicles d'alta gamma, i que segons les
informacions obtingudes pels agents, pertanyien a una organització dedicada al tràfic de drogues a
nivell internacional amb ramificacions a Màlaga i a Barcelona.
El següent pas de la investigació policial va ser identificar un grup de persones que tenia un
entramat de societats dedicades a la importació i exportació de begudes, i aprofitant els enviaments
a països europeus enviaven la droga camuflada en els palets.
El maig de 2018 es va localitzar, a Granada, un dels membres d'aquesta organització criminal
quan negociava una transacció de drogues. L'operatiu policial, que va acabar amb tres detinguts,
va decomissar 21 quilos de marihuana, 11 en una furgoneta i 10 al domicili d'un d'ells, que a
més tenia un sistema indoor que s'alimentava agafant electricitat de manera fraudulenta.
El mes de març de 2019 la Policia espanyola va esbrinar que l'organització tenia un altre
carregament de droga a la localitat de Mijas (Màlaga), i que el transportaven amb el mateix
sistema cap al Regne Unit. El camió de transport va ser interceptat i es van decomissar 70 quilos
de marihuana.
Un enviament de substàncies estupefaents a Rubí, frustrat per la policia
Les investigacions van permetre esbrinar a la policia espanyola que l'organització estava
preparant un imminent enviament de substàncies estupefaents ocultes entre mercaderia legal a
Rubí.
Un ampli dispositiu policial va permetre interceptar 127,9 quilos de marihuana i 17,8 de droga
sintètica a l'autopista AP7 al seu pas per Barcelona, que havien ocultat en quatre palets que
transportaven caixes de cervesa. A més, es va detectar que l'organització criminal estava fent
servir una envasadora industrial per camuflar la substància en llaunes grans d'olives. Un dels
detinguts a Barcelona va intentar fugar-se del país cap al Regne Unit en adonar-se que l'estaven
investigant, però va poder ser localitzat i detingut a l'Aeroport del Prat.
Finalment, l'operació va culminar el mes de novembre amb un total d'onze detinguts com a
presumptes autors de delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal, a més de falsedat
documental (pels vehicles sostrets) i de defraudació del fluid elèctric (pel sistema de cultiu indoor
al domicili d'un dels arrestats).
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