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Barcelona, 11 de febrer de 2016
  
En l’actualitat es segueixen als Jutjats de Barcelona dos procediments contra personal
del mateix centre educatiu  per presumptes delictes contra la llibertat sexual iniciats al
desembre de 2015 i febrer de 2016 respectivament, respecte dels que cal tenir
especialment presents el requisit de denúncia prèvia de les víctimes per procedir  
(Article 191 del Codi Penal) i la possibilitat de prescripció de la responsabilitat penal. 
El jutjat d’instrucció 6 de Barcelona segueix tenint un total de 4 denúncies contra
Joaquin B., ex professor investigat per un delicte d’abusos sexuals.  Metre que el jutjat
d’instrucció 20 de Barcelona s’encarrega de la denúncia de 5 menors contra un
monitor de menjador del centre escolar (el detingut va passar a disposició d’instrucció
33 però la causa segueix el seu tràmit a instrucció 20).

Recordem també que en data 12 de setembre de 2011 es va rebre al Jutjat de Guàrdia
de Barcelona escrit  del Vicari Provincial del Germans Maristes –inicialment adreçat a
la Fiscalia de Menors- on es donava coneixement de les manifestacions fetes pel pare
d’un alumne respecte de conductes que el professor J.B.A. havia realitzat amb el seu
fill uns dies abans i que pogueren ser constitutives de delicte/s contra la llibertat
sexual. 
Assolit el coneixement de l’assumpte pel Jutjat d’instrucció 9 de Barcelona, es va
manar a Mossos d’esquadra la realització de les investigacions adients per esbrinar les
circumstàncies del cas. En resposta a aquesta ordre, Mossos d´Esquadra contestà, en
ofici de 10 de novembre de 2011, que la direcció del Centre es negà a  facilitar cap
tipus d’informació i que, reunits amb el pare i la mare del menor i informats del
procediment a seguir en aquests casos, aquests decidiren no presentar denúncia.
Atesos aquests antecedents, el Ministeri Fiscal va sol·licitar l’arxivament del
procediment, que va ser acordat per la Jutgessa. Actuacions totes elles que
respectaren escrupolosament la Llei i el protocol  marc d’actuacions en casos d’abusos
sexuals i altres maltractaments greus a menors subscrit en data 13 de setembre de
2006.

Per aquestes raons, la presidència del TSJCat demana el màxim respecte per la
dignitat i la intimitat de les possibles víctimes i les seves famílies i les decisions que en
l’exercici del seus drets puguin prendre, així com per les resolucions judicials, sense
perjudici del recursos que contra aquestes es puguin deduir.

La presidència del TSJcat reafirma, en el marc de les actuacions que du a terme en
desenvolupament de l´Estatut de la Víctima aprovat per Llei 4/2015, el seu compromís
per atorgar la màxima protecció a les víctimes de qualsevol delicte i, en concret dels
que afectin als menors, i la seva disponibilitat per participar en qualsevol iniciativa per
millorar la detecció de situacions d’abús sexual a menors  en l’escola o en altres
situacions de risc, per assolir, amb el compliment dels requisits legals, la judicialització
d’aquestes situacions.  


