Publicacions:
•

Almazor Escartín, L., Puig Ventosa, I. Introducción de criterios sociales en
las ordenanzas fiscales municipales. Tributos Locals, 48: 89-98.

•

Juanjo Iraegui Navarro. El papel de los ayuntamientos en la gestión local
de la energía. Energías Renovables (36) p. 58-59. Abril 2005.
Es tracta d’un article realitzat per Juanjo Iraegui Navarro (ENT Medi
Ambient i Gestió), on es fa una breu introducció al paper que poden jugar
els ajuntaments en matèria de gestió de l’energia, i que alhora serveix per
presentar el llibre recentment editat per la Fundació Carles Pi i Sunyer i la
Diputació de Barcelona i realitzat pel mateix autor i per Jesús Ramos
Martín (ENT)

Nous projectes:
•

Farem per a l’Ajuntament de Donostia, conjuntament amb Haizea Ikerketa,
S.L., unes directrius sobre la gestió de residus municipals a la ciutat, que
ofereixi al Consistori vies alternatives a la incineradora que de moment
se’ls proposa construir des dels Ens supralocals als quals pertanyen.

•

El Consell comarcal del Pla d’Urgell ens ha encarregat un “Estudi sobre la
implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica i el model de
gestió de residus municipals al Pla d’Urgell”.

Participacions a debats i conferències:
•

Hem comparegut a la Comissió Permanent de Legislatura d'
Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat del Parlament de Catalunya per explicar
en què consisteix el deute ecològic i quin és el deute ecològic de
Catalunya.

•

Hem assistit a la conferència Jornadas internacionales Fiscalidad y
Financiación de Montes, Vigo, 14-15 d’abril de 2005.

•

El 27 d’abril a les 10:30h, Ignasi Puig farà la conferència “La fiscalitat en la
gestió dels residus” dins la Jornada de reflexió sobre els models de
recollida de residus municipals a Catalunya. 26 i 27 d’abril de 2005. Sala
Àgora, CosmoCaixa. C/Teodor Roviralta, 47-51. Barcelona. Telèfon
d’informació i confirmació d’assistència: 935673300, ext. 5145.

•

El proper 29 d’Abril a les 20.00 hores realitzarem a Alaior - Menorca la
xerrada “Del sobreconsum al deute ecològic” al marc de les jornades
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•

organitzades pel Consell de la Biosfera.
El proper 2 de maig a les 19h realitzarem la xerrada “La fiscalitat dels
residus”. Casal Pere Quart, Rambla, 69. Sabadell. Organitzat pel Fòrum
Cap a la Sostenibilitat, de l’Ajuntament de Sabadell.

•

El proper dissabte 14 de maig farem la xerrada “El deute ecològic a
Europa”, dins les jornades organitzades al Foro Social de Mallorca. Palma
de Mallorca. Pendent de confirmar l’horari.

•

El proper dissabte 21 de maig farem la xerrada “La fiscalitat en la gestió
dels residus”, dins la jornada que organitza Esquerra Unida i Alternativa
sobre Gestió dels Residus Urbans. Edifici Vapor Llonch, Sabadell. Pendent
de confirmar l’horari.

•

El proper dissabte 21 de maig farem la xerrada “El deute ecològic: del
consum a la responsabilitat als països del Sud”, dins les jornades
organitzades al Foro Social de Mallorca. Palma de Mallorca. Pendent de
confirmar l’horari.

Informació d’interès:
•

La Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)
gestiona les llistes Robinson, que permeten als consumidors particulars
inscriure-s’hi amb la finalitat de no rebre publicitat personalitzada i/o rebre
només aquella que sigui del seu interès. http://www.fecemd.org/slr.asp

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
. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web
col·laboradors d’
http://www.ent-consulting.com
Si estan interessats en rebre
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

Aquesta obra està sota una llicència Creative Commons
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