FITXA DE TRANSPARÈNCIA
(Data d'actualització: 20/02/20)
CONSORCI PER A LA RECUPERACIÓ DE LA FAUNA DE LES ILLES BALEARS (COFIB)

OBJECTE
L’objecte del Consorci és gestionar i promoure, dins la seva finalitat institucional, el
desenvolupament de quantes activitat siguin necessaris per a la recuperació d’animals silvestres,
d’exemplars ferits de fauna silvestre de les Illes Balears, la captura o recollida d’exemplars de fauna
exòtica i la cria en captivitat d’espècies de la fauna silvestre i, en especial, les següents:
Recollida d’exemplars ferits de la fauna silvestre a tot l’àmbit de les Illes Balears i, a tal fi, podrà
requerir podrà requerir la col·laboració del personal de la Conselleria de Medi Ambient, a través del
Interventor Tècnic.
a)

Atencions veterinàries, incloses quirúrgiques.

b)

Alimentació i cura dels animals fins a la seva recuperació.

c)

Posada a disposició de la Conselleria de Medi Ambient dels exemplars recuperats, per al seu
alliberament.

d)

Manteniment per a la seva reproducció espècies d’animals silvestres, especialment els
protegits.

e)

Recepció o captura d’espècies exòtiques o silvestres, amb la salvetat d’animals perillosos
pels quals les instal·lacions no siguin adients.

f)

Manteniment de les instal·lacions, neteja i adequació d’aquestes a les seves finalitats.

g)

Publicacions i divulgació de les tasques del centre.

h)

Execució de programes d’educació ambiental en el marc que senyali la Conselleria de Medi
Ambient.

i)

Les funcions, actuacions i activitats que li siguin encomanades per la Conselleria de Medi
Ambient.

j)

Qualsevol altres activitats relacionats amb la finalitat institucional i objecte del Consorci, que
contribueixin al desenvolupament i compliment d’aquests

DADES BÀSIQUES
Tipus d'ens: Consorci

Normativa de creació i Estatuts

-

Acord del Consell de Govern de dia 20 de febrer de 2004, de creació del Consorci per a la
Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (BOIB núm. 28 de febrer de 2004)

-

Altra normativa reguladora
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DADES DE CONTACTE
Ctra. de Sineu, Km.15,400
07142 Santa Eugènia
Plànol de situació
Telèfon 971 144107 – Fax 971 144532
Correu electrònic: cofib@wanadoo.es

WEBS
Web institucional CAIB

ÒRGANS DE DIRECCIÓ
D’acord amb el disposat en els estatuts del Consorci, els òrgans de govern del Consorci són la Junta
Rectora i el President, mentre que els òrgans de gestió són el Gerent, el Secretari i l’Interventor
Tècnic.

RESPONSABLE
Gerent: Lluís Parpal Ramis
Podeu accedir a les seves dades biogràfiques i declaració d’adhesió al Codi ètic fent clic .aquí
Nota: el gerent no percep cap retribució a càrrec dels pressuposts de la Comunitat Autònoma per
l'exercici de la gerència, per la qual cosa no està sotmès a la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

CONTINGUTS DE TRANSPARÈNCIA
Pressuposts
Els pressuposts dels ens del sector públic es troben publicats en el Tom 4 (ens del sector públic) de la
Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de cada any, on es troben
distribuïts segons el tipus d'ens que sigui.
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El pressupost del COFIB es pot consultar cercant entre els consorcis del sector públic.

Podeu trobar dades més clares en la part de pressuposts del sector públic, de la pàgina que publica
la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, “Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears”
clicant aqui i cercant aquest ens.

Despeses de manutenció, transport i viatges i registre d'obsequis del gerent
Podeu consultar les despeses de manutenció, transport i viatges i el registre d'obsequis del gerent
aquí.

Els comptes anuals del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears
Els comptes anuals del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears es troben
publicats a l’apartat corresponent (consorcis) del Compte General de cada any. A la pàgina web de la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es pot consultar l’últim Compte
General aprovat així com els comptes aprovats d’anys anteriors (abaix en els accessos directes)
Per consultar els comptes del COFIB, heu d’entrar en el Compte de l’any que cerqueu, anar a
l’apartat “Consorcis” i elegir aquest ens en la llista de la pestanya que trobareu.

Auditoria de comptes del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears

Contractació
Trobareu tota la informació necessària sobre contractació del Consorci en el seu perfil del
contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí.
Després podeu anar a “LICITACIONES” i veureu les contractacions d'aquest ens.
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Per a informació sobre l'activitat contractual del Consorci des de juny de 2008 fins el 23 de juliol de
2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al seu perfil del contractant.

Dades estadístiques de l'activitat contractual
A continuació, podeu veure el resum dels contractes de l’COFIB durant l'any 2019.

Si voleu cercar informació d’altres anys o cercar la informació en format fulla de càlcul podeu
consultar l’apartat d’Estadístiques de l’activitat contractual del Portal de transparència del Govern.

Registre de Convenis i Acords
Període mitjà de pagament

