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Conveni entre l’Ajuntament de Palma i Clúster de Còmic i Nous Media
per a l’organització del Festival Còmic Nostrum del 25 al 28 d’octubre de
2018 a Palma

Reunits

Llorenç Carrió Crespí, regidor de l’Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria
Històrica i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, CIF P07040001 , amb domicili al
carrer de l’Almudaina, 7A, 07001 d’aquesta ciutat; que actua en representació de dit
Ajuntament i amb competència, per delegació del batle, per firmar convenis adreçats a
desenvolupar i executar competències pròpies de l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria
Històrica i Política Lingüística en els termes previstos al decret de Batlia 201713051, de 5
de juliol de 2017, d’organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma.

Pedro Antonio Juan Riera amb DNI 42966573C, firma en representació de l’Associació
Cluster de Còmic i Nous Media, CIF G57728065, amb domicili al carrer de Molinets, 9 —

07320 Santa Maria, en qualitat de president, associació inscrita en el Registre
d’Associacions de les Illes Balears amb el número 311000008208.

Antecedents

Cluster de Còmic i Nous Media és el creador i propietari de la marca Festival Còmic
Nostrum. Aquesta entitat, constituïda el 2011, reuneix els principals agents professionals
del sector del còmic de les Illes Balears. Compten amb el reconeixement nacional i
internacional i entre els seus membres s’hi troben dos autors reconeguts amb el Premi
Nacional de Còmic i d’altres amb el Premi Ciutat de Palma de Còmic.

L’objectiu del Cluster de Còmic i Nous Media és el de donar visibilitat i promocionar el
còmic i l’animació de les Balears, crear una plataforma de contactes entre els professionals
de les Illes i els de l’àmbit nacional i internacional i, fer de les Illes i, concretament de
Palma una ciutat de referència dins el món de la historieta.

El Festival Còmic Nostrum és l’esdeveniment més important promogut pel Clúster i
actualment s’ha posicionat com un Festival de referència capaç d’atreure l’atenció d’un
gran nombre de professionals del sector així com del públic interessant en aquesta
manifestació artística.

El Festival Còmic Nostrum destaca per la qualitat de la seva programació, que es valora
amb la diversitat d’activitats i la participació de professionals, ponents i/o participants de
projecció internacional, així com la interrelació amb els creadors locals, i l’aprofundiment
i/o difusió de valors socials, la innovació i originalitat.

El Festival Còmic Nostrum defuig de les propostes comercials i es centra en la difusió de la
vessant artística i oferir una programació cultural i lúdica de qualitat i gratuïta per a tota la
ciutadania amb un especial interès en implicar el sector educatiu de Palma.
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L’organització d’un Festival d’aquestes característiques, a més de ser una iniciativa
d’interès general per a la ciutadania de Palma, contribueix a la projecció cultural
internacional de Palma.

La Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, amb el Pla
estratègic de subvencions pels anys 2016-2019, aprovat per la Junta de Govern de 6 de
juliol 2016, i modificat per Junta de Govern de dia 26 d’abril de 2017, disposa de
l’instrument de gestió per a facilitar la planiñcació, l’execució i l’avaluació de les
polítiques culturals municipals com a factor estratègic en la construcció de la ciutat i en seu
desenvolupament econòmic, social i territorial, promovent i estimulant totes les iniciatives
culturals sorgides de la iniciativa col-lectiva.

En aquest Pla es recullen els principis i les obligacions competencials de l’Ajuntament de
Palma establertes a l’article 103 del capítol XII, Cultura, de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma, i al Decret de batlia núm. 13051, de 5 de juliol de 2017,
d’organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de Palma.

1. Atès que els continguts, valors i característiques del Festival Còmic Nostrum són
d’interès general per a la ciutadania perquè li permeten gaudir d’una activitat de qualitat i
completament gratuïta

2. Que la promoció del còmic necessita de l’ajut de les institucions perquè no forma part
dels circuits culturals comercials i que el Clúster de Còmic i Nous Media reuneix tot el
sector del còmic i l’únic capaç d’organitzar a Palma un esdeveniment d’aquestes
característiques perquè compta amb els agents més representatius i reconeguts localment i
internacional i els contactes necessaris per fer del Festival un esdeveniment de referència.

3. Que Clúster de Còmic i Nous Media té registrada la marca del Festival Còmic Nostrum i
les seves característiques i és l’únic esdeveniment cultural vinculat al còrnic.

La Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística amb aquesta
subvenció vol col-laborar amb el Cluster de Còmic i Nous Media i això significa donar
suport a tot el col-lectiu de creadors del món del còmic a Palma com a manifestació
cultural, que afronta la realitat social i cultural europea i fomenta el pensament crític.

Aquesta col-laboració té com a marc legal l’article 21.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 21.2 de la
mateixa Llei i que disposa que l’administració i els beneficiaris poden establir convenis
instrumentals per a concretar els compromisos assumits per ambdues parts, la resolució de
concessió de subvenció ha d’expressar les condicions de la concessió, sense perjudici de la
formalització de convenis. També està regulada a l’article 5 de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palma.

Ambdues parts se reconeixen mútuament competència i capacitat suficient per formalitzar
aquest Conveni, d’acord amb les següents
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CLÀUSULES

1. Objecte

L’objecte d’aquest Conveni és instrumentar la subvenció prevista, de conformitat amb el
Pla Estratègic de Subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i
Política Lingüística 2016-2019, a favor de Clúster de Còmic í Nous Media per al
desenvolupament del Festival Còmic Nostrum que tendrà lloc del 25 al 28 d’octubre de
2018. Té com a objectiu fonamental oferir a la ciutadania una programació al voltant de les
arts del còmic, gratuïta, alternativa i cultural als diferents centres de cultura i carrers de
Palma.

2. Actuacions objecte de subvenció

La subvenció que s’instrumenta mitjançant aquest conveni s’ha de destinar a les actuacions
que es duguin a terme dins el programa Festival Còmic Nostrum 2018.

El projecte inclou:

- Exposicions de còmic
- Conferències i presentacions

3. Termini d’execució

Les actuacions subvencionades seran les que hagin estat executades entre el període
comprès entre gener i novembre de 2018.

4. Quantia

L’Ajuntament de Palma estableix una subvenció de 10,000 €, amb càrrec a l’aplicació
03.33400.48202 - Aportació Clúster de Còmic i Nous Media del vigent Pressupost de
Despeses de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
que correspon al 18,17 % del projecte.

Per al desenvolupament del projecte, a més de l’aportació pròpia, s’han sol-licitat ajuts a:
Fundació Mallorca Turisme, Institut d’Estudis Baleàrics i Consell de Mallorca.

5. Compatibilitat

La subvenció que es concedeixi d’acord amb aquest conveni és compatible amb les que
puguin atorgar altres administracions o entitats públiques o privades. En qualsevol cas,
l’import de la subvenció no pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb
els ajuts rebuts de la mateixa o d’altres administracions o ens públics o privats, superi el
cost de l’activitat que l’entitat beneficiària ha de dur a terme.

6. Aportacions i responsabilitats de les parts

/ Per part de Clúster de Còmic i Nous Media, les següents:
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- la contractació artística i dels professionals que participin en el projecte,
- la contractació dels serveis tècnics necessaris per a l’execució del programa del

Festival,
— l’elaboració de tot el material publicitari que ha d’incloure el logotip de l’Ajuntament

de Palma,

Per part de l’Ajuntament de Palma:

- l’aportació econòmica indicada.

7. Coordinació i seguiment

Els tècnics municipals de l’Àrea de Cultura faran la coordinació i seguiment de les
actuacions previstes al Conveni.

8. Justificació i pagament

Seguint les estipulacions fixades a l’article 20 de l’Ordenança Municipal de Subvencions i
al punt 42 de les bases d’execució del vigent pressupost municipal, s’estableix que la
justificació haurà de contenir la següent documentació:

— Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

— Memòria justificativa de la inversió econòmica amb:
0 Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat, amb

identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la
data de pagament.

o Respecte a la justificació dels costos indirectes que es recullen al pressupost, a
l’apartat de producció i coordinació, s’haurà de fer amb la presentació de
nòmina o document on hi figuri la quantitat d’hores que destinen a aquest
projecte amb l’import corresponent.

o Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa
referència al paràgraf anterior. Aquests documents hauran de contenir les dades
següents:
' Raó social i CIF del proveïdor.
' Raó social i CIF de la beneficiària.
' Expressió detallada del servei prestat i/o material administrat.
' Data de la factura.

S’adjuntaran a tots aquests documents econòmics justificatius, els documents
acreditatius dels pagaments als creditors. L’acreditació del pagament s’ha de
fer mitjançant deute bancari, “he rebut” degudament signat, o un altre
document acreditatiu que les factures presentades han estat pagades.

0 Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada amb la indicació del seu import i procedència.

La subvenció és postpagable, una vegada realitzades i justificades totes les actuacions.
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9. Revocació i reintegrament

Sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament
procedirà a l’anul-lació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada d’acord amb
l’establert a la base 42 i la base 43 de les bases d’execució del pressupost vigent de
l’Ajuntament de Palma, als articles 52 i 53 de l’Ordenança Municipal i a la resta de la
normativa aplicable.

Procedirà el reintegrament total o parcial de la quantitat percebuda en els següents casos:

a) Incompliment de la finalitat d’aquest Conveni.
b) Incompliment de l’obligació de justificar l’aplicació dels fons rebuts.
c) Modificació o incompliment de les condicions considerades per a l’atorgament dels fons.

En aquests casos i els fixats a l’article 53 de l’Ordenança Municipal, l’entitat beneficiària
vendrà obligada al reintegrament de les quantitats percebudes i dels interessos de demora
que corresponguin, prèvia tramitació del procediment corresponent. Tot això, sense
perjudici de poder exigir les responsabilitats que hi pogués haver d’ordre penal, civil 0
administratiu.

10. Durada

Aquest conveni tindrà una durada de 10 mesos; la seva vigència s’estableix per al període
comprès entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2018, sense perjudici que determinades
obligacions assumides per les parts hagin de complir-se amb posterioritat a aquest termini
(justiñcació final i darrer pagament de la subvenció).

11. Resolució

El conveni es pot resoldre de manera anticipada per alguna de les causes següents:
- El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit,
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que deriven

del conveni,
- L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les clàusules del conveni, prèvia

denúncia d’una de les parts que s’ha de comunicar a l’altra amb una antelació mínima
de quinze dies.
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CM/ 13. Normativa aplicable

En tot allò no previst a aquest Conveni serà d’aplicació el Decret Legislatiu 2/2005. de 28
( de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que3» s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
l’Ordenança Municipal de subvencions de l’Ajuntament de Palma, les Bases d’execució
vigents que regulen les subvencions del Pressupost municipal i la normativa per a la
concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.



61%;

Ajuntament €,» de Palma

Així mateix, el present conveni està exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el tex refós de la llei de contractes del
sector públic, de conformitat amb el que preveu l’article 4.d de l’esmentat Reial Decret.

14. Jurisdicció

Les parts signants es comprometen a intentar resoldre de comú acord les divergències que
puguin sorgir en relació a l’aplicació ifo interpretació d’aquest conveni. En cas que això no
sigui possible, les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el
compliment d’aquest conveni a l’ordre contenciós-administratiu dels jutjats i tribunals de
Palma.

Com a mostra de conformitat, ñrmam per triplicat aquest Conveni.

Palma, 8 de novembre de 2018

Per l’Aiuntament de Palma Per Clúster de Còmic i Nous Media
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