
Ref. 4112

Conven¡ entre l'Ajuntament de Porreres i la Un¡vers¡tat de les llles Balears per a la
incorporació de I'Arxiu H¡stór¡c del municipi a la Plataforma d'Arxius Histórics de
les llles Balears (primera fase)

Palma, 12 de maig de 2021

Reu nits

D'una part, el Magnífic Senyor Lloreng Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les

llles Balears (a partir d'ara UIB), com a representant d'aquesta, segons el que

estableixen la Llei orgánica 6l2OO1, de 21 de desembre, d'univers¡tats, modificada per

la Llei orgánica 4l2OO7, de 12 d'abril, i el Decret 6412O1O, de 14 de maig, pel qual

s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la Batllessa de Porreres, senyora Francesca Mora Veny, major d'edat, en

representació de l'Ajuntament de Porreres, amb NIF P0704300C idomicili a la plaEa

de la Vila, 17, 07260 Porreres.

Es reconeixen plena capac¡tat d'obrar i la legal necesslria per a l'atorgament del

present conveni l,objecte del qual és la primera fase de la incorporació de l'arxiu

municipal de Porreres a la Plataforma d'Arxius Histórics de les llles Balears,

gestionada pel Servei de Biblioteca i Documentació de la universitat de les llles

Ba lea rs.

Manifesten

l

l. Que són consc¡ents de l'interés i del valor de l'Arxiu Históric de Porreres, que conté

un important fons documental históric i que suposa un interessant llegat per conéixer

la h¡stór¡a del poble ide Mallorca en general.

ll. Que consideren convenient garant¡r la preservació ila difusió d'aquest arx¡u,

m¡tjan§ant la seva catalogació informatitzada i digitalització per incorporar-lo. a la

plaiaforma d,Arxius Histdrics de les llles Balears, de manera que pugui ser consultat a

través d,lnternet ¡es permeti l'accés al text complet dels documents objecte de

d¡g¡talització.

lll. Que, per tal de formalitzar la incorporació iconcretar-ne les condicions, han

convingut signar el present conven¡ d'acord amb els segÚents

t



Pactes

Primer. Objecte

L'objecte del present conveni és la realització de la primera fase de la ¡ncorporac¡ó de

I'arx¡u mun¡c¡palde Porreres a la Plataforma d'Arxius Histór¡cs de les llles Balears.

Segon. Obligac¡ons de les parts

L'Ajuntament de Porreres assumeix les obligacions segÜents:

a) Facilitar l'accés al personal de la UIB que hagi de dur a terme les tasques a les

quals es compromet en aquest conveni a les instal'lacions on es troben
ubicats els documents que formen l'Arxiu Históric de Porreres.

Nomenar un responsable técn¡c, que será l'¡nterlocutor amb la direcció del
Servei de Biblioteca i Documentació. A aquest efecte, l'Ajuntament de Porreres

nomena el regidor de Cultura, senyor Gaspar Mora Mulet.
Aportar la quantitat de 10.510 euros (més els imposts corresponents).
Aquesta quant¡tat será abonada en el moment en qué la UIB facturi el

projecte.
Aportar, a part¡r de 202], en concepte de manteniment anual del sistema de

preservació a llarg termini i del manteniment del programari de la Plataforma
d'Arxius Histór¡cs de les llles Balears, la quant¡tat de 500 euros, més 'lO0

euros per cada terabyte d'informació a preservar.
Facilitar als técnics de la UIB els trasllats al campus dels documents que han

de ser objecte de digitalització, per tal de poder real¡tzar aquesta feina a les

instal.lacions de la Un¡tat de Digitalització iAccés Obert.

b)

c)

d)

e)

La UIB assumeix les obligacions segúents:

1.1. Elaboració d'un quadre d'ordenació de fons, a Part¡r de l'inventari actual, amb
comprovació de l'existéncia ¡ la situac¡ó real dels documents ¡nventar¡ats, detectant
possibles errades, documents mal situats o extraviats ¡incorporant els que no hi

constin.

1.2. lncorporació de l'Aniu Municipal de Porreres, com a inst¡tuc¡ó arxivÍstica, a la

Plataforma d'Arxius Histórics de les llles Balears (a partir d'ara, PAHIB) a través del

programari Atom, idescripció aplicant la norma lSDlAH.

1.3. Elaboració d'un quadre de classificació documental de carácter funcional, seguint

les recomanacions del Grup d'Arxivers Municipals de Mallorca, i implantació del

quad re a la PAHIB.

1.4. Descripció als diversos nivells de les agrupacions documentals fins al nivell de

descripció al qual arriba l'actual inventari (llibre o lligall). La descripció es fará seguint
la norma ISAD-G, mitjangant el programari Atom de la PAHIB-I
1.5. Anotació en cada unitat documental del codi resultant de la incorporació a la

PAH IB.



,l

1.6. Creació dels contenidors dels documents al
associació de cada document al seu contenidor.

progra mar¡ Atom p oste rio r

'1.7. lncorporació a cada contenidor d'una llista del seu cont¡ngut a partir del
programar¡ Atom de la PAHIB.

'1.8. lncorporació d'un codi QR a cada contenidor que apunt¡ a la URL del cont¡ngut
del contenidor al programari Atom, de manera que pugui ser consultat a través d'un
teléfon móbil.

2.,]. Escane¡g dels documents de la fase de digitalització inclosa en aquest projecte
amb l'escáner CopyBook OS de l'SBD de la UlB, fins a un máxim de 2.700 págines, de

les unitats documentals següents:

'1. 1.1.7. Ordenances municipals
. Orden¿nces 19351939, ll¡gall 1l

1.3-1.3. Llibres d'actes
o Llibres d'actes 19281931, llibre 51

o Llibres d'actes 1931¡932, llibre 52

. Llibres d'actes l9321933, llibre 53

. Llibres d'actes '1933-1934, llibre 54

o Llibres d'actes 1934, ll¡bre 55

. Llibres d'actes l935, llibre 56

o Llibres d'actes 19351936, llibre 57

o Llibres d'actes 19351937, llibre 58

o Llibies d'actes l937-1940, llibre 59

2.1.4.4. Pad¡ó d'habita nts
o Padró d'hab¡tants 1868, ll¡gall 242

o Padró d'habitants 
.1869, 

ll¡gall 243

o Padró d'habitants 187O, lligall 244

¡ Padró d'hab¡tants 1871, lligall 245

o Padró d'habitants 1871, lligall 246

o Padró d'habitants 1874,lligall 247

o Padró d'habitants 1875, lligall 248

2.2. Processament dels arxius obt¡nguts amb el programari LIMB Processing, per

obten¡r TIFF d'alta qualitat, amb defin¡ció mínima de 400 pp i amb metadades de

preservació associades.



2.3. Produir els arxius derivats per a difusió en format PDF.

3.'1. lngesta ¡tractament dels arxius digitals amb el programari LIBSAFE de la U lB, que
acompleix l'estándard OAIS, per tal de garantir-ne la preservació a llarg termin¡ ¡

poder preveure ievitar l'obsolescéncia tecnológica en el futur.

4.1. Comprovació dels PDF derivats dels másters per assegurar-ne l'adequació a la

difusió. Comprovació de la qualitat de I'OCR dels documents contemporan¡s que en

puguin ser objecte, i correcció, si escau.

4.2 Un cop opt¡m¡tzades les versions PDF dels documents, pujar-les a la PAH lB

associades a la seva descripció a la base de dades.

4.3. Alta d'una llicéncia Atom de la PAHIB per a l'Ajuntament de Porreres

4.4. Formació del personal municipal en el maneig d'Atom i habilitació com a usuari

amb permisos d'administració a l'ámbit de l'Arxiu Municipal de Porreres.

5.1. Nomenar com a responsable técnic, que será l'interlocutor amb l'Ajuntament de

Campanet, el senyor M¡quel Pastor Tous, director del Servei de Biblioteca i

Documentació de la UlB.

Tercer. Reclamació o exigéncia Per part de terceres Persones

La Universitat de les llles Balears es mant¡ndrá indemne respecte a qualsevol possible

reclamació o exigéncia de responsabilitat per part de terceres persones, ja sigui

udicial o extrajudicial, que t¡ngu¡ per causa la violació dolosa de qualsevol tipus de

drets de protecc¡ó de dades, de protecció de l'honor, de Propietat intel'lectual idrets
d'a uto r.

Quart. Tractament de qÚest¡ons no Prev¡stes

Per a tot alló que no est¡gu¡ previst en els seus pactes i condicions, el present conveni

es regirá per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matéria de

prop¡etat ¡ntel.lectual.

,]
Cinqué. Resolució de divergéncies

Per resoldre les divergéncies que puguin sorgir com a conseqüéncia de la

¡nterpretac¡ó d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran alsjutjats itribunals de

les llles Balears renunc¡ant al seu propi fur, si és un altre.



Sisé. Vigéncia

El present conven¡ t¡ndrá una vigéncia de dos anys comptats a partir de la signatura i,

en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants en

podran acordar unán¡mement la prórroga per un període de fins a quatre anys

add iciona ls, o l'extinció.

l, com a prova de conform¡tat, signen el present conven¡ en dos exemplars, peró a un

sol efecte, al lloc ien la data ind¡cats a l'enca pga la ment.

La Batllessa, EI R I

t,

LI oreng H uguet

F M @l Universitat
de les llle3 Ba]ears

R€3tor

D¡l¡géncia
El present conveni el va aprovar el Consell de Direcc¡ó de data ll de

ma¡g de 2021 i el va ratificar el Consell de Govern en data ...
d.................. de 20..., de conformitat amb el que estableixen els

anicles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les llles

Balears, aprovats pel Decret 6412o1o, de 14 de maig (BOIB núm. 76,
de 22 de m¿ig).


