
 

Inscripció 
 
La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar en línia a 
inscripcions CEJFE [http://bit.ly/1ShoJtL] fins al 24 de 
maig de 2017 inclòs. Al formulari, recordeu-vos de 
seguir les instruccions per comunicar les vostres 
dades que s’indiquen a l’aplicatiu.  
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la 
vostra sol·licitud per correu electrònic uns dies abans 
de l’activitat. 
 
Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en 
línia, podeu contactar amb Formació Directiva i Nous 
Programes enviant un missatge a npf@gencat.cat 
indicant a l’assumpte del missatge el nom de l’activitat 
formativa. 
 
 
Tractament de dades 
 
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. 
Les vostres dades personals no es comunicaran a 
tercers, només es faran servir per enviar-vos les 
notificacions relatives a les activitats del CEJFE. 
 
 
Certificació 
 
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència. 
 
 
Codi 
 
91/02/01/2017 
 
 

 Organització 

 

 

www.bpi-icb.com/ cejfe.gencat.cat 

 
 
Amb la col·laboració de 
 
 
 
Coordinen la jornada 
Javier García Mallol  
Jaume Antich Soler 
 
 
Seguiu-nos #ciberdelinqüència 

 

twitter.com/cejfe 

 

 

twitter.com/BPI_ICB 

 

 
 
Dia i hora 
 
Divendres 26 de maig de 2017, de 9 a 18 h 
 
 
Lloc 
Centre d’Estudis Jurídics  
i Formació Especialitzada  
Carrer Ausiàs Marc, 40  
08010 Barcelona 
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Presentació 
La gran evolució d’internet ha propiciat la creació d’espais 
opacs i difícils de controlar on els ciberdelinqüents poden 
actuar impunement sota el paraigües de l’anonimat. Sovint 
les investigacions es troben amb obstacles que dificulten la 
persecució dels delinqüents i la protecció de les víctimes. 
Ningú està exempt de ser víctima d’un crim perpetrat a 
través de ciberdelinqüència transnacional. Crims que 
s’ideen, i/o s’inicien en països diferents d’allà on es 
consuma el delicte. Podent abastar molts països i fins i tot 
travessar milers de quilòmetres. Delictes com la Pederàstia 
a través d’un ordinador que ha estat utilitzat com “un 
zombi”, estafes a tercers a través de suplantacions 
d’identitat , secretament virtual d’ordinadors amb petició de 
rescat, robatori d’informació personal i/o professional, 
Bullying, i altres formes d’assetjament. 
Els Deep web (internet profunda) i moneda electrònica 
(bitcoin). Alguns analistes internacionals auguren que les 
guerres del futur seran essencialment cibernètiques. 
Per tractar amb profunditat aquesta complexa temàtica en 
la jornada d’enguany comptarem amb la participació 
d’experts tant de l’àmbit públic com privat, que aportaran 
les claus per prevenir i combatre aquests crims 
transnacionals. 
 
Destinataris 
- Personal del Departament de Justícia i del Departament 
d’Interior 
- Personal del Departament d’Ensenyament i del 
Departament d’Universitats i Recerca 
- Cossos i forces de seguretat  
- Criminòlegs/gues, Advocats/des 
- Funcionaris de l’Administració de Justícia 
- Jutges/sses i Magistrats/des, Fiscals 
- Compliance Officers, auditors i personal de seguretat 
- Estudiants i altres professionals interessats 
 
Retransmissió de la jornada 

La jornada es gravarà i a partir del 29 de maig podreu accedir 
als vídeos al cejfe.tv.  
 
Material didàctic 
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del CEJFE 
(Apartat Formació> Jornades i conferències>Justícia penal 
internacional) a partir de l’endemà de la jornada. 

 Programa 
 
9-9.15 h 
Acreditació i lliurament de documentació 
 
9.15-9.45 h 
Inauguració 
Carles Mundó i Blanch 
Conseller de Justícia 
Gabriel Capilla Vidal 
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Oriol Rusca i Nadal 
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) 
Erika Torregrossa Acuña 
Secretària General del Barreau Penal International-Colegio de 

Abogados Penal Intenacional (BPI-CAPI)  
Luis del Castillo Aragón 
Degà emèrit de l’ICAB, president honorari del CAPI i president 
de la Comissió de Justícia Penal Internacional (CJPI) de l’ICAB 
 
9.45-11 h 
Ponència 
“Ciberdelinqüència Internacional: a què ens enfrontem?” 
Narciso Ortega Oliva 
Excap superior del Cos Nacional de Policia de Catalunya  
Expert  en Ciberseguretat 

Prsenta 
Javier García Mallol 
Advocat, tresorer de la CJPI de l’ICAB, i membre del BPI-CAPI 
 
11-11.30 h Pausa i cafè 
 
11.30-13.30 h 
Taula rodona 
La investigació i persecució en ciberdelictes, especial atenció 
als delictes transnacionals i internacionals 
Tais Deus Ramos  
Fiscal d’enllaç de la Unitat de Criminalitat Informàtica. Xarxa de 
Cooperació Internacional de la Fiscalia. Fiscal de l’àrea de 
Mataró–Arenys de Mar 
Rubèn Mora 
Cap de la Unitat de Delictes Informàtics dels Mossos 
d’Esquadra 
Persona de delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil (a confirmar) 

Modera 
Jaume Antich Soler. 

Advocat, secretari de la CJPI de l’ICAB i membre del CAPI 

  
13.30-15 h Pausa 
 
15-16 h 
Ponència 
Perfil criminològic del ciberdelinqüent 
Antònia Linde Garcia 
Professora de criminologia de la UOC 

Presenta 
Silvia Soler Huete. 
Adovcada i  responsable de documentació de la 
CJPI de l’ICAB 
 
16-17.45 h 
Taula rodona 
Es poden prevenir o detectar els ciberdelictes 
transnacionals?  
Rodolfo Tesone Mendizabal 
Advocat expert en dret digital, director del màster 
de dret digital de la Universitat de Barcelona (UB) i 
soci fundador d’ENATIC 
 
Persona tècnica especialista en Ciberseguretat  

Modera 
Eulàlia Pascual Lagunas.  
Coordinadora de projectes de la CJPI de l’ICAB i 
membre del CAPI 
 
17.45-18 h  
Cloenda i conclusions 
Jaume Antich Soler 

Advocat, secretari de la CJPI de l’ICAB i 
membre del CAPI 
Samuel Guerrero Campos 
Advocat, professor de dret penal de la UB i vocal 
de la CJPI de l’ICAB 
 

http://www.cejfe.tv/skin/default.aspx
http://cejfe.gencat.cat/ca/formacio/jornades/
http://www.icab.cat/
http://www.bpi-icb.com/es/
http://abogadosasociadosbarcelona.com/miembros/javier-garcia/
http://www.uoc.edu/webs/alindeg/ES/curriculum/index.html
https://es.linkedin.com/in/rtesone


 

 

 

 


