L’enviamENT.
Núm 10. Juny 2004
Novetats de la nostra web:
•

Podeu trobar una selecció dels nous articles publicats als darrers mesos a
l’apartat de publicacions de la nostra web http://www.entconsulting.com/p.htm

Darreres publicacions:
•

Ignasi Puig Ventosa i Jordi Roca (UB) han presentat la ponència “Proposal
for a Tourist Tax in Lanzarote (Spain)” al 1er encuentro de la Asociación
Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y
Ambientales (AERNA)

•

Miquel Ortega ha publicat l’article “CESCE i els conflictes armats” on
trobareu una crítica per l’aprofitament de CESCE dels recursos públics per
facilitar l’exportació d’armes espanyoles i beneficiar-se econòmicament
dels conflictes armats.

•

Ignasi Puig Ventosa ha publicat a Green Budget News 8/06/2004.
European Newsletter on Environmental Fiscal Reform. L’Article New
Landfill Tax In Catalonia, Spain.

Novetats dels projectes que estem portant a terme:
•

Ja s’ha publicat el llibre “Fiscalitat Ambiental Local” portat a terme al marc
del conveni de cooperació entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Pi
i Sunyer. Si esteu interessats en tenir una còpia envieu un e-mail a
info@ent-consulting.com i us informarem de com obtenir-la.

•

Hem finalitzat els projectes: “Estudi per a la implantació d’un sistema de
recollida de residus porta a porta a Sant Antoni de Vilamajor” i “Estudi per
a la implantació d’un sistema de recollida de residus porta a porta a Sant
Pere de Vilamajor”.

•

Hem lliurat el primer esborrany del llibre d’innovació local “Gestió
Energètica Local” encarregat al marc del conveni de cooperació entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Pi i Sunyer.
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Nous projectes:
•

El Consell Insular d’Eivissa i Formentara ens ha encarregat el projecte
“Revisió de l’equilibri econòmic-financer del contracte amb l’UTE GIREF i
per la revisió del projecte de la planta de triatge”

•

L’Ajuntament de Terrassa ens ha encarregat una revisió complerta de la
seva fiscalitat per tal d’introduir criteris que potenciïn el millor
comportament ambiental, així com la consideració i potenciació d’aspectes
relacionats amb benestar, salut i el tercer sector.

•

Hem iniciat l’elaboració del llibre “Gestió local de la mobilitat sostenible” a
càrrec de Lluís Cerdà (lcerda@ent-consulting.com) i Miquel Ortega
(mortega@ent-consulting.com) a realitzar dins del marc de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Pi i Sunyer.

•

A partir del mes de juliol iniciarem una col·laboració amb el “Centro
Bartolomé de las Casas” de Cusco, Perú. Es tracta de la realització d’un
curs on-line anomenat Economía de los Recursos Naturales a realitzar
dins de la “Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo”

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en
enviar-la a d’altres companys/es i convidar-los/es a apuntar-se com a
col·laboradors d’ ent. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web
http://www.ent-consulting.com.
Si estan interessats en rebre l’enviamENT poden apuntar-se a:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
Per qualsevol aspecte addicional podeu enviar un e-mail a:
info@ent-consulting.com.
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