
 

Inscripció 

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a inscripció 
[http://dom.cat/gx4] fins al 8 de març de 2015 inclòs. Al 
formulari, recordeu-vos de respectar les instruccions per 
comunicar les vostres dades que s’indiquen a 
continuació per a la inscripció per correu electrònic. 

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en 
línia, podeu contactar amb Nous Programes enviant un 
missatge a npf@gencat.cat amb les dades següents: 
- Assumpte del missatge: nom de la jornada 

- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document oficial 
d’identitat 

- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o NIE 

- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida 
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de secció, 
etc.) 

- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la qual 
depeneu (per ex., DGEPCJJ); si treballeu en algun altre 
departament de la Generalitat o en una altra administració, 
preciseu-ne el nom complet 

- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de 
Planificació) sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc. 

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.  

- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil) 

- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi 
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a què 
us inscriviu) 

A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens 
comuniqueu les vostres dades personals: 

- Adreça del domicili (amb codi postal) 

- Telèfon fix  

- Adreça de correu electrònic 

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. 

Rebreu una resposta a la vostra sol·licitud per correu 
electrònic uns quants dies abans de l’activitat. 

L’activitat dóna dret a certificat d’assistència. 

 Organització 
http://gencat.cat/justicia/compartim 

 

twitter.com/compartim 

#@plec2.0 

 
Amb la col·laboració de  
Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 
 
 
Codi 
CEJFE: 90/02/04/15 
 
 
Dia i hora 
Dijous 12 de març de 2015, de 10.15 a 14.30 h 
 
 
Lloc 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 
C/ d’Enric d'Ossó, 1 
43005 Tarragona 
Tel. 977 21 23 60 
http://www.icatarragona.com/ 
 
 
 
Retransmissió de la jornada 
La jornada s’enregistrarà i podreu accedir als vídeos a 
cejfe.tv uns dies després. 
 
 
Material didàctic  
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del 
CEJFE (Apartat Formació>Compartim>CoP @plec 2.0 
Justícia Tarragona) després de la jornada. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Compartim 
de gestió del coneixement  

 
 
 

III Jornada @plec 2.0 
Justícia Tarragona 

 
Una transformació en marxa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarragona 
12 de març de 2015 
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Presentació 
 
El portal d’intranet Serveis Territorials a Tarragona - 
@plec 2.0 Justícia és el producte tangible i pràctic del 
treball col·laboratiu de la comunitat de pràctica del 
programa Compartim @plec 2.0 Justícia Tarragona, que 
l’ha elaborat als Serveis Territorials de Justícia a 
Tarragona  des de l’abril de 2012 fins avui. 
 
L’eina que finalment s’ha dissenyat i desenvolupat tot 
recollint les aportacions que durant aquests quasi tres 
anys han anat fet en diferents moments diferents 
treballadors dels Serveis Territorials, és la pàgina 
d’intranet corporativa i social dels Serveis Territorials de 
Justícia a Tarragona. 
 
Malgrat que una pàgina d’intranet no és ben bé l’eina que 
més i millor s’ajusta al projecte inicial que la comunitat de 
pràctica va definir, podem dir que és un primer pas que 
ens anticipa el procés de transformació del model de 
gestió dels serveis TIC que el Departament de Justícia 
està impulsant.  
 
Es tracta d’un primer pas molt important. Ara tenim el 
repte i l’obligació d’extreure’n tot el rendiment que sigui 
possible per tal d’assolir en un futur no gaire llunyà una 
altra plataforma digital amb més prestacions i que 
s’adapti millor a les necessitats ordinàries: una extranet 
social per compartir  interactivament informació, 
coneixements i experiències, i també per gestionar de 
manera més efectiva i col·laborativa els tràmits de feina 
ordinaris i els aprenentatges informals del quefer 
professional quotidià. 
 
 
Destinataris  
 
- Personal dels diferents serveis territorials dels 

departaments de la Generalitat de Catalunya 
- Altres persones interessades 

 Programa  
 
10.15-10.30 h 
Acreditació  

 

10.30-11 h 
Presentació de l’acte 
 
Manel Albiac Cruxent 
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 
Enric Colet 
Secretari general del Departament de Justícia 
Baptista Capell i Solsona 
Director dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona 
(STJT) 

 

11-11.45 h  
Presentació del portal d’intranet Serveis Territorials a 
Tarragona - @plec 2.0 Justícia  
 
Enric Travesset Camprubí 
Tècnic de Serveis Generals i Gestió de Personal dels STJT i 
e-moderador de la comunitat de pràctica @plec 2.0 Justícia 
Tarragona (CoP @plec) 
 
Jordi Burcet Solé 
Coordinador de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil 
(EMO) de Tarragona  E-moderador de la CoP @plec 
 
Ferran Gracia Ramírez 
Cap de la Secció de Gestió Econòmica, Obres i Manteniment 
dels STJT i membre de la CoP @plec  

 

11.45-12 h 
Pausa 

 

12-12.45 h 
Taula rodona 
 
Fortaleses i debilitats de la CoP @plec: dades i evidències 
d’una experiència de treball col·laboratiu singular i emblemàtica 
 
Francesc Moreno  Espinosa 
Tècnic de l’EMO de Tarragona i membre de la CoP @plec 

Núria Vives Leal 
Cap del Servei de Difusió del Departament de Justícia 

 Mireia Ochoa Mallofré 
Tècnica de formació del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada i del Programa Compartim 
 
Modera  
Salvador Miquel Estrada 
Cap del Servei de Suport a l’Execució Penal i membre 
de la CoP @plec 

 

12.45-13.30 h 
Ponència 
La intranet social de la Biblioteca Nacional de España: 
una experiència d’èxit en la transformació de la cultura 
organitzativa i funcional en l’Administració pública  
 
Ana Carrillo Pozas 
Cap del Servei d’Intranet de la Biblioteca Nacional de 
España 
 
Presenta  
Anna Alcaraz Aguilar 
Cap del Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres 
dels STJT i membre de la CoP @plec 
 
13.30-14.15 h 
Ponència 
Present i futur del portal d’intranet Serveis Territorials a 
Tarragona - @plec 2.0 Justícia 
 
Manel Peña Camacho 
Director de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC) 
 
Presenta  
Jordi Gibert Bonet 
Cap del Servei de Suport Judicial dels STJT i membre 
de la CoP @plec 

 

14.15-14.30 h 
Cloenda 

Joaquim Nin Borredà 
Delegat territorial del Govern de la Generalitat a 
Tarragona 
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