
D’una banda, Mario Urrea i Marsal, amb DNI núm 40855245 T, en representació de l’Associació de
Micropobles de Catalunya (MdC) amb NIF G43946441 i amb domicili social al carrer doctor Vilardell,
1, de l'Estany.

De l’altra, Carme Crespo i Vidal amb DNI 52149555E en representació d’Orodis SL amb CIF B65742116 i
domicili social carrer Numància 185 8è 2ª de Barcelona

EXPOSEN

Que el Festival Itinera és una iniciativa que va desenvolupar Orodis SL amb el suport de l’Associació de
Micropobles de Catalunya des del seu primer moment.

Orodis SL té la titularitat de marca nacional “Festival Itinera”, amb número de registre M4118921(3) i
el festival es gestiona a través d'una marca comercial d'Orodis SL, que és Aktive.

El festival consisteix en una programació d’espectacles organitzada, proposada i difosa per Orodis SL.
Per al finançament d’aquesta programació, Orodis cerca aportacions de patrocinadors privats.

Aquesta programació s'ofereix a ajuntaments. Els adherits a Micropobles podran comptar amb una
actuació en data a triar amb un cost de contractació de 625,00 € (IVA inclòs) en concepte de catxet i
despeses de desplaçament dels grups i artistes. I per a contractacions successives, cada any es
donaran a conèixer les condicions específiques en casos per exemple de voler reservar dates o de
poder oferir propostes que permetin integrar paquets o cicles per part dels organitzadors. En els
casos dels ajuntaments que no siguin socis d'MdC, els preus seran incrementats un 50%. Cada
ajuntament és lliure de decidir si cobra una entrada o no. Aquesta entrada és un ingrés que no afecta
el festival. Per la seva part Micropobles de Catalunya aporta els recursos econòmics que capta, atesa
la finalitat cultural de la iniciativa i el caràcter de servei públic que té aquesta programació.

Les parts desitgen potenciar, promoure, difondre i col·laborar mútuament en tot allò que té a veure
amb l’esmentat festival en els propers anys i per això han cregut convenient acordar com dur a terme
aquesta voluntat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i a tal
efecte acorden els següents

PACTES

PRIMER. El festival Itinera es defineix com una iniciativa vinculada als micropobles de Catalunya, que
ha de servir com a vehicle d’expressió i difusió dels seus municipis i els ens que els representen i com
a vehicle de promoció cultural dels creadors i creadores que hi participen i de les persones que viuen
als llocs que acullen la programació.

SEGON.  És responsabilitat d’Orodis, SL,
1. La gestió i coordinació del festival.
2. Fer la proposta de programació de cada edició.
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3. Presentar la memòria tècnica i econòmica de cada edició, de manera adequada per a
sol·licitar i justificar subvencions i ajudes que es vulguin demanar i les que s’hagin concedit.

4. Gestionar els ingressos i les despeses que comporta l’organització del festival i que inclou, en
qualsevol cas:

a. Les despeses salarials i socials de tot el personal implicat (inclou a artistes, tècnics i
auxiliars).

b. La gestió fiscal i el pagament d’impostos (IVA, IRPF, etc.), cànons, drets d’autor, taxes,
preus públics i altres relacionats amb el festival i el seu personal.

c. El lloguer dels terrenys, sales i equips tècnics.
d. El marxandatge,la venda de serveis, consumicions, publicitat i altres ingressos que

gestioni el festival, incloses les subvencions que demani directament l’empresa.
e. L’aportació que, si escau, faci l’Associació de Micropobles de Catalunya.

5. Aportar a l’Associació de Micropobles en concepte de patrocini un 10% dels ingressos bruts
que generi el festival pels conceptes de marxandatge, de consumicions, venda de publicitat i
accions de patrocini. Aquesta aportació es liquidarà en el termini màxim de 3 mesos des de la
data de realització del festival. S’exclouen d’aquest càlcul les aportacions fetes pels
ajuntaments membres de MdC en concepte de despeses de contractació (que inclou els
catxets i despeses dels grups).

TERCER.  És responsabilitat de Micropobles de Catalunya:
1) La determinació dels municipis, d’entre els seus membres, on s’hagi de dur a terme les

programacions.
2) Establir la possibilitat d’incorporar altres ajuntaments que no siguin membres de MdC a

Itinera i en quines condicions fer-ho.
3) La sol·licitud de subvencions i ajudes públiques, econòmiques o en espècie, a altres

institucions per a que col·laborin en l’organització del festival i que puguin sol·licitar entitats
de la mateixa naturalesa que MdC.

4) Difondre les activitats per mitjà dels seus comptes en xarxes socials
5) Definir com vol percebre el 10 % dels ingressos esmentat en el Pacte 2.5

QUART  Correspon a ambdues organitzacions:
1) Decidir les línies estratègiques del festival a mig termini
2) Fer el balanç artístic, tècnic i econòmic de cada edició
3) Identificar els elements de millora de cares a futures edicions
4) Definir els eixos bàsics de la programació de la següent edició del festival com ara les dates i

el contingut.
5) Identificar la manera de treballar conjuntament per tal de millorar per a difondre, promoure i

participar en tots els àmbits del Festival Itinera i que aquesta arribi a bon terme.
6) Definir els mitjans per a estendre el festival a la totalitat dels micropobles
7) Vetllar per a que l'evolució del festival i la possibilitat que s'estengui a altres àrees territorial i

s’adreci a altres col·lectius, es faci de manera harmònica amb els principis que regeixen el
festival a Catalunya de maneras que no es posi en risc la seva filosofia.

8) Valorar en termes monetaris les aportacions fetes en espècies.
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CINQUÈ. Amb la finalitat de canalitzar les accions que corresponen a ambdues parts esmentades al
pacte anterior, es crea una comissió de seguiment d'aquest conveni. Aquesta comissió està integrada
per dues persones que cada part nomenarà.

La comissió es reunirà almenys tres vegades l'any:
● Al mes de setembre per a preparar l'edició següent
● Al mes de  desembre  per a valorar l'edició tancada
● Al mes de maig per a fer les previsions estratègiques a mig i llarg termini i per a interpretar el

present acord en allò que calgui.
I es durà a terme una reunió sempre que una de les parts ho demani.

Les decisions es prendran per majoria i s’aixecarà una acta de cada sessió, que caldrà aprovar.

SISÈ. Aquest acord entra en vigor en el moment de la seva signatura, i regeix fins al 31 de desembre
de 2023. Es podrà renovar per successius anys naturals, llevat que alguna de les parts manifesti per
escrit a l’altra part el contrari, amb 15 dies d'antelació a la data de caducitat.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni a la data de la darrera signatura
electrònica.

Per l’Associació de Micropobles de Catalunya Per Orodis, SL

Mario Urrea Marsal Carme Crespo i Vidal
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