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 el dia abans de
l’activitat.

Organització

Col·legi d’Advocats Penal Internacional

www.bpi-icb.com/
Amb la col·laboració de

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.

Coordinen la jornada
Jaume Antich Soler
Javier García Mallol

Tractament de dades

Seguiu-nos #ciberdelinqüència

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.

cejfe.gencat.cat

Internacional

twitter.com/cejfe

twitter.com/BPI_ICB

X Jornada de Justícia Penal
Internacional i Universal
Crims transnacionals
a través de la ciberdelinqüència

Certificació
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència.

Dia i hora
Divendres 26 de maig de 2017, de 9 a 18 h

Codi
91/02/01/2017

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Barcelona
26 de maig de 2017

Presentació

Programa

13.30-15 h Pausa

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.
Parem dels crims que s’ideen, i/o s’inicien en països
diferents del lloc on es consuma el delicte, que poden
abastar molts països i, fins i tot, travessar milers de
quilòmetres.
Parlem de delictes com la pederàstia a través d’un
ordinador que ha estat utilitzat com a “zombi”, estafes a
tercers a través de suplantacions d’identitat, segrest virtual
d’ordinadors amb petició de rescat, robatori d’informació
personal i professional, bullying i altres formes
d’assetjament.
En aquesta jornada, especialistes ens explicaran aspectes
especialitzats del mon virtual en el qual es desenvolupa la
ciberdelinqüència com el web profund (deep web, aquesta
part del web que, per la seva estructura de construcció, no
pot ser classificada per cercadors ni directoris) i la moneda
electrònica (bitcoin, moneda virtual descentralitzada i no
avalada ni controlada per cap banc ni govern, que funciona
per mitjà d'un protocol propi amb tecnologia d'igual a igual).
Alguns analistes internacionals auguren que les guerres
del futur seran essencialment cibernètiques.
Per tractar amb profunditat aquesta complexa temàtica,
comptarem amb la participació d’experts tant de l’àmbit
públic com privat, que aportaran les claus per prevenir i
combatre aquests crims transnacionals.

9-9.15 h
Acreditació i lliurament de documentació

15-16 h
Ponència
Perfil criminològic del ciberdelinqüent
Antònia Linde Garcia
Professora de criminologia de la Universitat Oberta de
Catalunya
Presenta
Silvia Soler Huete.
Responsable de documentació de la CJPI de l’ICAB

Destinataris
- Personal dels departaments de Justícia, Interior,
Ensenyament i Universitats i Recerca
- Agents dels cossos de seguretat
- Criminòlegs i advocats
- Personal de l’Administració de justícia
- Representants de la judicatura i de la Fiscalia
- Professionals de compliment normatiu (compliance
officers), auditors i personal de seguretat informàtica
- Estudiants universitaris i altres professionals interessats

9.15-9.45 h
Inauguració
Gabriel Capilla Vidal
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (CEJFE-Departament de Justícia)
Oriol Rusca Nadal
Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
Luis del Castillo Aragón
Degà emèrit de l’ICAB, president honorari del Col·legi
d’Advocats Penal Internacional(CAPI) i president de la
Comissió de Justícia Penal Internacional (CJPI) de l’ICAB
Erika Torregrossa Acuña
Secretària general del CAPI
9.45-11 h
Ponència
Ciberdelinqüència internacional: a què ens enfrontem?
Narciso Ortega Oliva
Excap superior del Cos Nacional de Policia de Catalunya
Presenta
Javier García Mallol
Advocat, vocal de la CJPI de l’ICAB i membre del CAPI
11-11.30 h Pausa
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 del Jutjat de
violència sobre la dona de Mataró-Arenys de Mar
Expert en delictes telemàtics de la Guàrdia Civil (a confirmar)
Rubén Mora Fernández
Cap de la Unitat de Delictes Informàtics dels Mossos
d’Esquadra
Modera
Jaume Antich Soler

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

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 en Dret
Digital i Societat de la Informació de la Universitat de
Barcelona (IL3-UB) i president de l’Associació d’Experts
Nacionals de l’Advocacia TIC (ENATIC)
Tècnic especialista en Ciberseguretat (a confirmar)
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
Samuel Guerrero Campos
Advocat, professor de dret penal de la UB i vocal de la
CJPI de l’ICAB

Vídeos i material didàctic
La jornada es gravarà i a partir del 29 de maig podreu
accedir als vídeos al cejfe.tv.
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.

