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Convenis – Conveni

CONVENI marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 
FamilySearch per a la digitalització i indexació de documents que formen 
part del patrimoni documental de l'Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 18 de maig de 2022

REUNITS

D’una part, l’Ajuntament de Barcelona, amb domicili social en Plaça de Sant Jaume, número 1 
(08002), Barcelona, actuant en el seu nom i representació l’Il·lustre Sra. Montserrat Ballarín 
Espuña, Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Regim Interior i Hisenda, assistida en aquest 
acte pel  Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Jordi Cases i Pallarès (en 
endavant, l’Ajuntament de Barcelona o l’Ajuntament).

D’altra part, FAMILYSEARCH INTERNATIONAL (en endavant, “FamilySearch”), amb domicili 
social a 50 East North Temple, 84150 Salt Lake City, Utah, Estats Units d’Amèrica, actuant en 
el seu nom i representació el senyor Stephen T. Rockwood, President de FamilySearch 
Internacional, en exercici dels poders manifestats pel certificat del secretari notarial, postil·lat 
i signat davant Ruth Checketts, el 12 de gener de 2022. L’acreditació de la representació que 
diuen disposar s’integra en document adjunt, format part intrínseca del present Conveni.

En endavant, l’Ajuntament de Barcelona i FamilySearch podran ser denominats conjunta e 
indistintament com les Parts, e individualment com la Part.

Ambdues Parts, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, en 
reconeixement recíproc de la capacitat legal necessària,

MANIFESTEN

I. Que FamilySearch és una organització sense ànim de lucre que té com a finalitat 
la conservació i publicació de documents de valor històric i genealògic.

II. Que FamilySearch coopera amb governs d’arreu per a recopilar informació sobre 
persones, i per a mantenir i donar accés a informació genealògica a les persones, 
dedicant-se a conservar els documents de la família de la humanitat.

III. Que FamilySearch té el propòsit d’ajudar a les persones a connectar-se amb els 
seus avantpassats mitjançant un accés fàcil als documents històrics a través de la 
difusió de les imatges digitals amb informació genealògica. Amb aquesta finalitat, 
FamilySearch està interessada en portar a terme un programa exhaustiu de 
reproducció e indexació de la documentació conservada a l’administració municipal 
de l’Ajuntament de Barcelona.

IV. Que l’Ajuntament de Barcelona és una corporació de dret públic que té com a 
principal competència administrar i governar la ciutat de Barcelona, afavorir el seu 
desenvolupament i protegir els interessos del conjunt de la ciutadania. Tanmateix, 
impulsar el desenvolupament de la cultura, la recuperació i difusió de la memòria 
històrica, i protegir el patrimoni documental i cultural de la ciutat.
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V. Que l’Ajuntament de Barcelona en l’exercici de les seves competències   genera 
documentació que és custodiada a l’Arxiu Municipal de Barcelona. L’Arxiu Municipal 
de Barcelona té com a missió garantir la gestió i la disponibilitat dels documents 
de l’Ajuntament de Barcelona, així com facilitar-ne l’accés per assegurar els drets 
de les persones, promoure la investigació i donar suport a l’Administració 
municipal, tot contribuint activament a la memòria, el coneixement, la comprensió 
i la governança de la ciutat per part de la ciutadania. 

VI. Que FamilySearch té la voluntat de crear i compartir imatges digitals dels 
documents originals amb dades genealògiques dels habitants de la ciutat de 
Barcelona, els quals estan dipositats a l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

VII. Que l’Ajuntament de Barcelona manifesta la seva voluntat de col·laborar amb 
FamilySearch en la digitalització de dits materials. 

VIII. Que l’Ajuntament de Barcelona i FamilySearch comparteixen la finalitat de posar 
els documents e informació del Patrimoni Documental de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona a disposició de la ciutadania, investigadors i del públic en general en 
format digital, complint la normativa d’accés i protecció de dades.

IX. Que les Parts tenen interès en fixar l’àmbit en el que desenvolupar la mútua 
col·laboració, per la qual cosa acorden subscriure el present Conveni Marc, que es 
regirà pels següents: 

PACTES

Primer.- Objecte 

El present Conveni Marc té per objecte establir l’àmbit de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i FamilySearch així com els principis rectors  pel desenvolupament de la tasca de 
digitalització de la documentació original relacionada amb l’àmbit de la genealogia custodiada 
a l’Arxiu Municipal de Barcelona.  

El conjunt de documentació original objecte de digitalització i dipositada a l’Arxiu Municipal de 
Barcelona es denominarà, en endavant, la Documentació.

Les digitalitzacions concretes hauran de seguir les prescripcions del present conveni marc i 
estaran regulades per als convenis específics entre l’Ajuntament de Barcelona i FamilySearch, 
tenint en compte la documentació específica susceptible de ser digitalitzada, on s’establirà 
l’abast cronològic i les seccions a digitalitzar. 

En cas de contradicció entre l’establert en el present Conveni Marc i les condicions que 
s’acordin en els convenis específics que es puguin subscriure en l’execució del mateix, 
prevaldrà allò que s’estableixi en els convenis específics. A més, en tot allò no reglat en el 
Conveni específic, serà d’aplicació el present Conveni Marc.

En cas que alguna de les accions engegades impliqui aportació econòmica de part d’alguna de 
les institucions signatàries, constarà expressament en el conveni específic corresponent.
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Segon.- Condicions tècniques per la digitalització de la Documentació. 

Les condicions tècniques per al desenvolupament de la digitalització de la Documentació així 
com les obligacions especifiques derivades d’aquesta tasca es regulen a l’Annex del present 
acord. 

Dit Annex és part essencial del present Conveni i d’obligat compliment per les Parts. 

Tercer.-  Obligacions de l’Ajuntament

1. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Arxiu Municipal de Barcelona, que gestiona i 
custodia la Documentació, proporcionarà a FamilySearch l’accés oportú als documents a 
digitalitzar, que es troben en diferents centres i dipòsits d’arxiu de l’administració 
municipal.

2. L’Arxiu Municipal de Barcelona facilitarà a FamilySearch la possibilitat de digitalitzar la 
Documentació amb l’objectiu d’estudiar i difondre aquesta informació a través dels seus 
canals digitals.

3. L’Ajuntament de Barcelona portarà a terme, en el termini de vigència que s’estableixi en 
el conveni específic, una avaluació de les imatges digitals obtingudes, reservant-se el dret 
a rebutjar les imatges que no constitueixin una còpia fidedigna de l’original o que no 
compleixin amb els requisits tècnics establerts en el present Acord.

4. L’Ajuntament de Barcelona col·laborarà amb la persona responsable designada per a fer 
el seguiment dels treballs i proporcionarà el suport que sigui necessari pel tractament i la 
manipulació de la Documentació per part de l’operador i/o operadors de FamilySearch.

Quart.- Drets de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona tindrà dret a:

a) Reproduir, distribuir, exhibir, usar i autoritzar l’ús de qualsevol de les imatges 
digitals esmentades en el present Conveni, sense ànim de lucre, mitjançant 
qualsevol tecnologia o en qualsevol suport conegut o desenvolupat en el futur.

b) Utilitzar la informació de les imatges digitals per a crear, posseir i utilitzar recursos 
com a instruments de descripció o índexs en qualsevol suport.

c) En cap cas la subscripció del Conveni podrà comportar l’exclusivitat de la 
digitalització, ni impedir la possibilitat de que es pugui digitalitzar novament la 
Documentació, per exemple, per part de l’Arxiu Municipal de Barcelona o d’altres 
interessats que hi poguessin tenir dret.

Cinquè. OBLIGACIONS de FamilySearch 

1. FamilySearch realitzarà la digitalització de la Documentació dipositada als centres i 
dipòsits de l’administració municipal complint els requisits tècnics i estàndards utilitzats 
per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius de Barcelona i seguint les condicions 
fixades a l’Annex.

2. En tot cas, aquesta Documentació  no pot contenir dades personals de persones vives o  
informació que puguin afectar a la seguretat, a l’honor, a la intimitat o a la pròpia 
imatge de les persones, complint amb la legislació vigent en aquesta matèria.
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3. El procediment de digitalització podrà ser efectuat per FamilySearch, a través dels seus 
propis mitjans, o bé a través d’un tercer, que aportarà les competències digitals 
requerides i haurà de complir totes les obligacions fixades per la digitalització de la 
Documentació.

4. En tot cas, tant la coordinació tècnica amb l’esmentat tercer, com la responsabilitat pel 
treball que desenvoluparà i l’econòmica que la prestació de serveis generi, aniran a 
càrrec, de forma única i exclusiva, de FamilySearch.

5. FamilySearch informarà prèviament a l’Ajuntament del nom del tercer a qui es fa 
referència als apartats anterior, de la seva qualificació i competència, el qual haurà 
d’obtenir el  vist i plau de l’Ajuntament abans de l’inici dels treballs. FamilySearch 
assumirà la responsabilitat, davant l’Ajuntament i de tercers, per incidències que es 
puguin produir en el desenvolupament dels treballs per part del tercer. Quan ho 
consideri justificat l’Ajuntament es reserva el dret a retirar l’autorització a treballar en 
els seus locals al tercer contractat per FamilySearch.

6. FamilySearch aportarà el personal que cregui necessari, tant en nombre com en 
qualificació, per a dur a terme el treball objecte d’aquesta intervenció.

7. FamilySearch garantirà en tot moment la capacitat del personal destinat a la prestació 
del servei, tenint en compte tant els aspectes tècnics com les condicions de manipulació 
de patrimoni documental sensible.

8. FamilySearch proporcionarà al personal d’escaneig els equips de protecció individual que 
hauran de fer servir durant la manipulació dels documents i processos de treball.

9. FamilySearch procedirà a la digitalització de la totalitat de la Documentació facilitada 
per l’Ajuntament. En cas de que FamilySearch només estigui interessa en una part del 
document, es compromet a digitalitzar el document de forma completa.  

10. Finalitzada la tasca de digitalització, la Documentació podrà ser consultada per 
qualsevol interessat en una plataforma digital, allotjada sota un domini web titularitat 
de FamilySearch, el manteniment de la qual anirà a càrrec de FamilySearch. El 
manteniment d'aquesta plataforma ha de contemplar un abast universal, a través 
d'Internet, i configurar-se com un repositori que alberga el total de Documents 
digitalitzats. Serà responsabilitat única i exclusiva de FamilySearch cobrir totes aquelles 
despeses generades tant per la ingesta d’objectes digitals i manteniment de la 
plataforma digital com del domini web en el qual es troba allotjada. FamilySearch podrà 
utilitzar les Imatges Digitals per a qualsevol propòsit que sigui legal, sense limitació.  

11. FamilySearch subministrarà segons el Conveni específic a l’Ajuntament de Barcelona, 
sense cap cost, les copies de la Documentació i de les Imatges digitals en discs durs 
USB, conforme amb els paràmetres tècnics establerts a l’Annex del present Acord. Així 
mateix, FamilySearch cedirà una copia de qualsevol índex o base de dades que elabori 
per la digitalització de la Documentació. 

12. Protegir i evitar causar qualsevol dany a la Documentació objecte de digitalització. En 
cas de produir-se algun dany a la Documentació  per part de FamilySearch, aquesta 
estarà obligada a restaurar el material danyat.  FamilySearch serà responsable de la 
pèrdua o dels desperfectes soferts en els documents i en els mitjans facilitats, tant si el 
treball de digitalització s’ha efectuat per FamilySearch o per un tercer. Els danys es 
valoraran, en cas de produir-se, a preu de mercat. 
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13. FamilySearch haurà de contractar  una assegurança per a prevenir possibles pèrdues o 
desperfectes en la Documentació manipulada i digitalitzada. Les condicions de 
l’assegurança es regularan a cada conveni específic. 

14. Indicar, en tots aquells mitjans utilitzats per a difondre l’objecte del present Conveni i, 
en concret, en la plataforma a on es dipositarà la Documentació, la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona en qualitat d’entitat col·laboradora.

15. En qualsevol forma de comunicació pública de les còpies digitals obtingudes s’haurà de 
fer constar la procedència de les mateixes.

Sisè.- Drets de FamilySearch

FamilySearch tindrà dret a:

1. Reproduir, distribuir, exhibir, utilitzar i autoritzar l’ús de qualsevol imatge digital 
esmentada en el present Acord, per a qualsevol propòsit que sigui legal, mitjançant 
qualsevol tecnologia o en qualsevol suport conegut o desenvolupat en el futur, fent 
esment sempre a la font. 

2. Emmagatzemar les imatges digitals, amb l’autorització per a migrar als formats i 
suports adients per a les necessitats de FamilySearch.

3. Utilitzar la informació de les imatges digitals per a crear, tenir i utilitzar recursos com 
instruments de descripció o índexs. L’Arxiu Municipal de Barcelona reconeix i accepta 
que FamilySearch serà la propietària dels índexs o qualsevol base de dades que 
FamilySearch elabori per a la digitalització de la Documentació. 

Vuitè.- Comissió de seguiment, vigilància  i control

D’acord amb l’article 49 f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
(LRJSP), per a la materialització, seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni i 
dels compromisos adquirits per les Parts, així com per a resoldre els problemes d’interpretació 
i compliment que poguessin plantejar-se respecte el mateix, es constitueix una “Comissió de 
Seguiment” composta per cinc membres, tres en representació de l’Ajuntament de Barcelona 
i dos en representació de FamilySearch. 

L’Ajuntament de Barcelona designa els següents membres: 

- L’Arxiver/a en Cap.  

- El/La Director/a de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

- El/La Cap del Servei de Coordinació de Centres.

FamilySearch designa els següents membres: 

- Jesús Sánchez – Responsable Negociacions a España.

- Andrew L. Trexler- Responsable d’Operacions a España.

- Manuel Carmelo Navarro Pérez- Supervisor d’Operacions a España.

Aquesta comissió té per funcions:
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a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau.

b) Resoldre les incidències que puguin sorgir en el compliment d’aquest conveni 
i determinar la valoració final.

La Comissió de seguiment celebrarà les oportunes reunions per al compliment de les funcions 
que li són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns.

La Comissió es reunirà a requeriment de qualsevol de les Parts, per a tractar aquells 
assumptes que per la seva urgència o especificitat no es poguessin ajornar fins a la següent 
reunió periòdica de la mateixa.

Novè.- Vigència del conveni

El present Conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i la seva validesa restarà 
subjecta al compliment de la seva finalitat sempre i quan no es produeixi cap de les causes 
d’extinció enumerades a la següent clàusula. Tindrà una durada de dos anys, a partir de la 
data de signatura, prorrogable per dos anys més, previ acord exprés dels representants 
d’ambdues parts aconseguit a la Comissió de seguiment. A aquests efectes la Comissió de 
seguiment es reunirà amb una antelació d’un mes respecte de la data de finalització de la 
vigència inicial del Conveni o de la primera pròrroga, fins  a un màxim de dues pròrrogues.

La modificació dels termes recollits en el present Conveni requerirà l’acord unànime entre les 
Parts, sempre que l’oportú conveni de modificació sigui formalitzat i es produeixi abans de la 
finalització del seu termini de durada.

Els convenis específics que es formalitzin a l’empara del present conveni marc i tinguin una 
durada que excedeixi de la vigència del propi conveni marc, seran efectius a la data fi 
d’aquests convenis específics. 

Desè.- Causes de resolució

El present conveni es resoldrà per les causes següents:

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense l’acord de pròrroga del mateix.

b) L’acord mutu de les parts.

c) L’incompliment de les obligacions i compromisos per part d’alguna de les Parts.

d) Qualsevol altra que contempli la normativa vigent d’aplicació.

e) Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part 
perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o la seva resolució.

En aquest cas, qualsevol de les Parts podrà notificar a la Part incomplidora un requeriment 
per donar compliment en un termini amb les obligacions o compromisos que es considerin 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la Comissió de Seguiment.

Si passat el termini assenyalat al requeriment continués l’incompliment, la Part que el va 
adreçar notificarà a les Parts la concurrència de la causa de resolució i es donarà per resolt el 
Conveni. Tot i així, les obligacions, els drets i les restriccions en relació a les imatges digitals 
continuaran tenint validesa després de la cancel·lació de les operacions de digitalització.
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Onzè.- Transparència i confidencialitat

L’Ajuntament de Barcelona informa a FamilySearch que, en compliment d’allò establert a la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, a la qual està subjecte aquesta corporació, les dades relatives al present 
Conveni(data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran publicades al web 
http://governobert.bcn.cat/ per la qual cosa l’entitat es dóna per informada.

Tota difusió pública o referència a les activitats realitzades en virtut del present Conveni 
haurà d’esmentar expressament la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
FamilySearch.

En tot allò que derivi de l’existència i aplicació del present Conveni Marc, les parts s’obliguen 
expressament a observar la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la 
informació i bon govern. 

Dotzè.-  Protecció de Dades

Les Parts hauran de complir el previst a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de 
les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció 
de Dades), en totes aquelles dades que estiguin subjectes al seu àmbit d’aplicació.

L'execució del present Conveni pot comportar la comunicació o el tractament de dades de 
caràcter personal. En cas que alguna part hagués d'accedir a fitxers de dades personals que 
siguin responsabilitat de l'altra part, ambdues parts es comprometen que l'esmentat accés es 
realitzi de conformitat amb l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades, 
adoptant-ne en tal cas quantes mesures de seguretat resultessin preceptives a efectes 
d'evitar l'alteració, accés o ús indegut de les esmentades dades personals.

Les parts es comprometen a subscriure, si és precís, un contracte d'accés i tractament de 
dades personals en els termes de l'esmentat article 28 del Reglament General de Protecció de 
Dades.

Tretzè.-.  Finançament

El present Conveni no generarà ni donarà lloc a contraprestacions econòmiques entre les 
Parts.

Catorzè.-  Drets de Propietat Intel·lectual 

L’Ajuntament manifesta i garanteix a FamilySearch ser el propietari i titular de la 
Documentació que serà utilitzada en el desenvolupament de la col·laboració, amb l’abast 
suficient per a autoritzar-ne la digitalització. 

FamilySearch reconeix a l’Ajuntament de Barcelona com a titular únic i exclusiu de tots els 
drets de propietat intel·lectual, incloent a tal efecte els drets d’explotació (reproducció, 
comunicació pública, transformació i distribució), que es constitueixin sobre el resultat de la 
digitalització de la Documentació.

L’Ajuntament manifesta que els documents lliurats per part de l’administració municipal a 
FamilySearch corresponents a l’objecte de digitalització a l’empara d’aquest  Conveni Marc, 
seran utilitzats únicament per la finalitat descrita en el present conveni marc i en els 
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posteriors convenis específics. En conseqüència, FamilySearch no adquireix cap dret de 
propietat sobre els mateixos.

L’Ajuntament de Barcelona reconeix i accepta que FamilySearch serà la propietària de les 
imatges digitals, però que en cap cas suposarà l’obtenció de drets de propietat intel·lectual 
sobre els documents originals. Tot això, sens perjudici dels drets reconeguts a l’Ajuntament 
de Barcelona en el present conveni.  

Quinzè.- Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció

El present Conveni té caràcter institucional i naturalesa jurídic administrativa, sent el règim 
jurídic aplicable al mateix l’establert als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic.

L’objecte d’aquest Conveni no té caràcter contractual i el constitueix l’acord entre ambdues 
Parts per a la consecució d’un fi comú, per la qual cosa, en cap cas, té per objecte una 
prestació pròpia dels contractes, restant exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic segons el disposat a l’article 6.

El marc normatiu que resultarà d’aplicació per a la redacció dels convenis específics que 
siguin signats a l’empara d’aquest Conveni marc estarà configurat per:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Jurídic Local, publicada al 
BOE núm. 80, de 3 d’abril de 1985.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, publicada al BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015.

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, publicada al BOE núm. 
236, de 2 d’octubre de 2015.

- Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, publicat al BOE núm. 25, de 29 de 
gener de 2010 i la seva normativa de desenvolupament.

- Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, publicat al BOE núm. 25, 
de 29 de gener de 2010 i la seva normativa de desenvolupament.

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 
relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia 
dels Drets Digitals.

- Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.

- Reglament del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona.

- Instrucció custòdia i titularitat patrimoni documental de l’Ajuntament de Barcelona.

- Protocol de digitalització del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona.
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- Normativa interna de consulta i reproducció de documents de l’Ajuntament de 
Barcelona.

- Norma tècnica per a la protecció de dades de caràcter personal en suport paper a 
l’Ajuntament de Barcelona, Aprovada el 3 de març de 2011 per la Comissió Tècnica de 
Seguretat en Protecció de Dades de Caràcter Personal (CSPD) de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes 
d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d’acord amb el que es determina a la clàusula 
vuitena sobre el mecanisme de seguiment, vigilància i control seran resoltes per la jurisdicció 
contenciosa administrativa dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

I, perquè consti als efectes oportuns, en prova de conformitat, les parts firmen el present 
document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

Segueixen les signatures de les persones intervinents, de data 18 de maig de 2022.

Per l’Ajuntament de Barcelona:

Sra. Montserrat Ballarín Espuña, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Regim Interior i 
Hisenda.

Sr. Jordi Cases Pallarès, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona.

Per FamilySearch

Sr. Stephen Jay Valentine, apoderat de FamilySearch Internacional en territori espanyol.
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ANNEX I. REQUISITS TÈCNICS I ESTÀNDARDS PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ

Els treballs de digitalització de la Documentació es desenvoluparan atenent les prescripcions 
tècniques indicades al Protocol de Digitalització del Sistema Municipal d’Arxius de 
l’Ajuntament de Barcelona així com les indicades i desenvolupades en el present Annex: 

1. Característiques tècniques i nomenclatures

Formats de digitalització

Els formats de digitalització triats són: TIFF per preservació i sense comprensió.

FamilySearch haurà de lliurar un mínim de 1 fitxer digital de cada original escanejat: el fitxer 
de preservació format TIFF.. 

Característiques de la còpia de preservació format TIFF: 

Material a lliurar

FamilySearch  gravarà els arxius digitals en 1 disc extern USB (màster)  i els lliurarà a l’ens o 
servei de l’administració municipal que custodia la documentació a digitalitzar. Aquests discs 
tindran una capacitat 1 o 2 TB cadascú, en la que s’inclourà la totalitat dels resultats dels 
treballs de digitalització i creació d’objectes digitals.

El lliurament dels treballs de digitalització es realitzarà segons el criteri consensuat entre 
ambdues Parts en el conveni específic de digitalització, en el qual també s’establirà en quin 
espai es procedirà a la digitalització de la Documentació.

FamilySearch prepararà la plantilla d’ingesta al repositori de l’administració municipal segons 
els criteris del Protocol de Digitalització del Sistema Municipal d’Arxius.

2. Captació de les dades d’indexació i signatura digital

Estructura dels fitxers (carpetes, subcarpetes i imatges)

Per tota la Documentació digitalitzada s’obriran 1 carpeta:

Carpeta preservació

Tipologies i suports Format Resolució Definició Compressi
ó 

Documents textuals b/n TIFF 6* 300 ppp 1 bit LZW11 

Documents textuals 
grisos 

TIFF 6* 300 ppp 8 bits LZW 

Documents textuals color TIFF 6* 300 ppp 24 bits LZW 
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Nomenclatura dels fitxers digitals

Cada document serà identificat pel nom i identificació de fitxer únic, d’acord amb la 
nomenclatura dels objectes digitals que serà facilitada a FamilySearch per l’administració 
municipal, segons el fons a digitalitzar.

3. Tractament dels documents i pautes d’identificació i d’indexació

El tractament dels documents i les pautes d’identificació i d’indexació es desenvoluparan en 
els corresponents convenis específics, sempre garantint que es podran migrar en el/s 
repositori/s de l’administració municipal.

4. Procés dels treballs de digitalització

Condicions de manipulació i digitalització

1. S’hauran d’utilitzar els escàners que no malmetin ni facin patir els originals.

2. La captura de la imatge amb llum freda, no agressiva. 

3. Manipulació adequada i molt curosa de la documentació per part de l’operador de 
l’escàner. 

Condicions del maquinari

FamilySearch aportarà, a més del escàner/s, el maquinari i el programari que consideri 
necessari per a dur a terme adequadament l’objecte d’aquesta intervenció.

FamilySearch s’encarregarà del manteniment i neteja del maquinari que mantindrà en les 
condicions òptimes de treball per a realitzar la digitalització de tota la Documentació.

Procés d’escaneig i control de qualitat

FamilySearch es compromet a corregir tot el material que no compleixi les condicions i 
requeriments establerts al Protocol de Digitalització del Sistema Municipal d’Arxius.

5. Garanties i seguretat

El desenvolupament dels treballs de digitalització i captació de dades s’ajustarà a les normes 
de seguretat i de confidencialitat vigents i aplicables  a l’Ajuntament de Barcelona.
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