Conveni de col∙laboració entre el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa, l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca i
l’Associació de Varietats Locals per al foment de la biodiversitat cultivada a
la finca de la Trapa.

Parts
Maria Suau Font, amb DNI núm. 78.213.150 V, presidenta de la secció de Mallorca
del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (en endavant GOB), en
nom i representació de l’esmentada entitat, en virtut a l'acord pres per l'Assamblea
General de 17 de desembre de 2014 a Palma.
Jaume Jaume Llabrés, a
mb DNI núm. 43040209 X, president de l'Associació de la
Producció Agrària Ecològica de Mallorca (en endavant APAEMA), en nom i
representació de l’esmentada entitat, en virtud a l'acord pres per l'Assamblea
General de 
23 d’octubre de 2015
al poble de Porreres.
Antoni Feliu Pou, amb NIF 43051147 T, president de l’Associació de Varietats
Locals (en endavant AVL), en nom i representació de l’esmentada entitat, en virtud
a l'acord pres per l'Assamblea General de 27 d'abril de 2012 al poble de Sant Joan.
Antecedents
1. L'AVL, APAEMA i el GOB vetllen per la conservació i producció de varietats
locals i tradicionals de Mallorca, amb la finalitat de fomentar l'agrobiodiversitat a les
zones rurals. Així mateix comparteixen el foment de l'agroecologia com a sistema
de producció agrària sostenible a Mallorca.
2. L’AVL es va fundar l'any 2002 amb l’objectiu de promoure i fomentar l’ús i
conservació de les varietats locals de les Illes Balears, i ha desenvolupat nombrosos
projectes per la difusió, la multiplicació i la recuperació de varietats locals, i els
coneixements tradicionals relacionats amb aquestes.
3. APAEMA va néixer el 2006 perseguint l’objectiu de fomentar l’agricultura
ecològica i crear xarxa entre els operadors (pagesos i elaboradors) inscrits al
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE). Des de llavors ha

desenvolupat tasques de promoció, assessorament tècnic, formació i cohesió 
del
sector agrari ecològic a l’illa.
4. El GOB es fundà l’any 1973, i té com a finalitat aconseguir l’equilibri estable i
definitiu entre les activitats humanes i la conservació de la natura, per tal d’assolir un
entorn de sostenibilitat ecològica i social. Des de l’any 1980 és propietari de la finca
de La Trapa, situada al municipi d’Andratx, a la qual es porten a terme iniciatives de
restauració ambiental, recuperació patrimonial, educació ambiental i gestió agrària
sostenible.
5. En aquest context, L'AVL, APAEMA i el GOB tenen objectius comuns de
col∙laborar amb la conservació de varietats locals i del foment de l'agroecologia, i
coincideixen en valorar els avantatges que s’aconseguiran amb l’actuació
coordinada de les tres institucions.
Per tot això, les tres parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària
per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents:

Clàusules
Primera. Objecte de l’acord de cooperació.
L’objecte d’aquest Conveni és regular els compromisos assumits per les parts que el
signen amb l’objectiu de l'agrobiodiversitat i l'agroecologia a la finca de la Trapa.
Segona. Establiment de la cooperació.
a. Per part del GOB:
1. Es facilitarà la tasca de seguiment de la gestió de la Trapa per part
d’APAEMA i AVL, contribuint al transport dels tècnics en funció de la
disponibilitat del personal del GOB .

2. Es donarà suport logístic a la posada en pràctica de les iniciatives
experimentals que es puguin plantejar per part de les altres entitats i siguin
acordades per la comissió de seguiment. Es posarà a disposició d’APAEMA i
AVL la maquinària i eines de la finca per a la realització de les experiències
conjuntes, així com els terrenys necessaris, als quals s’evitaran altres usos
que puguin interferir negativament.
3. Es facilitarà l’estada de persones i equips de feina d’APAEMA i AVL a la
Trapa quan sigui necessari, en funció de la disponibilitat d’espais adequats,
tant per a la preparació i execució de projectes com per a activitats formatives
de les entitats.
Qualsevol altra actuació que es vulgui dur a terme i no es prevegi en aquest
Conveni, s’ha d’acordar entre les tres parts.

b. Per part d’APAEMA:
1. Es prestarà assessorament tècnic agrari puntual amb l’objectiu d’assentar els
pilars de l’agroecologia a la finca de la Trapa.
2. Es plantejaran experiències agràries tant per contribuir a la gestió agrària de
la finca com per a que puguin servir de mostra als visitants de la finca.
3. Es promourà la realització a la Trapa de les pràctiques dels cursos de
formació que pugui dur a terme l’associació.
Qualsevol altra actuació que es vulgui dur a terme i no es prevegi en aquest
Conveni, s’ha d’acordar entre les tres parts.
c. Per part de l’AVL:
1. Es facilitarà assessorament en matèria de varietats locals per garantir una
bona producció.

2. S’aportaran llavors i material de reproducció vegetativa en la mesura de lo
possible. En el supòsit que no es pugui dur a terme es donarà el contacte
d’algun particular que disposi d’aquest.
3. S’organitzaran jornades formatives/informatives sobre les varietats locals i la
producció i conservació d’aquestes.
Qualsevol altra actuació que es vulgui dur a terme i no es prevegi en aquest
Conveni, s’ha d’acordar entre les tres parts.
Tercera. Publicitat.
La publicitat de les actuacions que es duguin a terme a l’empara d’aquest Conveni
ha de contenir els logotips de les institucions que el signen.
Quarta. Comissió de seguiment i resolució de conflictes.
Per facilitar el compliment de l'objecte d'aquest Conveni, es constituirà una Comissió
de Seguiment, integrada per un membre designat pel representant legal de cada
entitat, que s'encarregarà d’impulsar el compliment del conveni i de resoldre les
discrepàncies o els conflictes que sorgeixin en l'execució. Els membres de la
comissió es reuniran periòdicament per tal d’impulsar i supervisar les accions a
realizar. Aquesta comissió realitzarà almenys anualment un balanç de les accions
realitzades o en curs, i una previsió de les que s’hagin d’impulsar l’any següent, i
elaborarà, si s'escau, un informe que serà comunicat a les assemblees.
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa en el si de la Comissió de
Seguiment qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present
conveni.
Cinquena. Finançament.
Les parts podran col∙laborar per obtenir fons de finançament externs d'entitats i
organismes, que seran utilitzats per donar suport a les activitats que es realitzin en
l'àmbit d'aquest Conveni, sobre la base d'una justa reciprocitat.

Sisena. Vigència del conveni.
El Conveni aquí subscrit té validesa mínima a partir de la data de la seva signatura,
de 5 anys, després dels quals es pot renovar a iniciativa de qualsevol de les parts,
previ acord que en aquest sentit ha d'establirse abans de la data del seu
acabament.
Setena. Modificació.
Les parts podran modificar el present conveni en qualsevol moment per acord
exprés de les parts signants.
Com a mostra de conformitat, signam per triplicat aquest Conveni, en el lloc i data
que s'indiquen.

La Trapa, 7 de desembre de 2015
La presidenta del
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El president
d'APAEMA

El president d'AVL
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