Programa

Jornada en Intel·ligència
artificial i Administració de
justícia
Divendres, 22 d’abril de 2022, de 9.30 a 14.00 h

9.00 – 9.30 h Acreditació
9.30 h Inauguració
Sra. Laura Martínez Portell
Directora del CEJFE
9.45 – 10 h
Introducció: La Intel·ligència artificial
Sr. Guillem Soler Solé
Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Barcelona
10 – 10.45 h
Com la Intel·ligència artificial pot afectar els principis d’actuació
de l’Administració de justícia. Anàlisi de casos reals
Sr. Josep Lluís Martí Màrmol
Professor titular de la Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret.
Filosofia del dret.

Presentació
Aquesta jornada té per objectiu contextualitzar l’estat actual de
desenvolupament general de la Intel·ligència artificial i posar el
focus en la incidència pràctica que pot tenir en l’Administració de
justícia.

Persones destinatàries
Jutges/esses, fiscals, lletrats/ades i altre personal de l'Administració de
justícia, metges/esses forenses, advocats/ades i altres col·lectius
relacionats amb el món de la justícia, professionals de l'àmbit universitari i
estudiants, i altres entitats i persones interessades.

10.45 – 11.30 h
La Llei com a codi i els seus riscos i problemàtiques
Sr. Laurence Diver
Investigador interdisciplinari en l’àmbit de les ciències de la computació
i la teoria del dret. Investigador postdoctoral a COHUBICOL, del
European Research Council.
11.30 – 12.00 h
Pausa

Inscripció
Les inscripcions se sol·liciten a inscripcions CEJFE fins al 21 d’abril de
2022, inclòs, en dues modalitats, presencial i virtual.
Les places presencials són limitades. Rebreu una resposta a la vostra
sol·licitud per correu electrònic uns dies abans de l’activitat. Si no
trobeu plaça a l’activitat presencial us podreu inscriure a la virtual.
Nota: el CEJFE inaugura una nova aplicació, per accedir-hi per
primera vegada heu de reiniciar la contrasenya i rebreu un correu a la
bústia que heu indicat per rebre notificacions. Un cop hi heu accedit,
reviseu i completeu les vostres dades per garantir-ne un bon
funcionament i el registre del vostre expedient de formació. Si és la
primera vegada que us inscriviu a una activitat del CEJFE, heu
d’emplenar tot el registre.

12.00 – 12.45 h
Riscos de discriminació en l’automatització de la justícia
Sra. Laia Serra Perelló
Advocada
12.45 – 13.45 h
Taula rodona: Recapitulació sobre la viabilitat i els riscos que pot
generar la introducció de la Intel·ligència artificial a
l’Administració de justícia
Participació de tots els ponents
13.45 – 14.00 h Cloenda

_________________________________________________

Si teniu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, envieu un
correu a l’ Àrea d'Estudis i Formació de l'Administració de Justícia

Certificació

uiajcejfe.dj@gencat.cat

L’activitat dona dret a un certificat d’assistència

Codi d’activitat
7/1/2022 modalitat presencial
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Sala d’actes
Carrer Pau Claris, 158 – 08009 Barcelona
7/2/2022 modalitat virtual
Aula virtual

Segueix-nos a:

@cejfe

Cejfe

