Nous projectes:
•

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha contractat l’organització
d’una “Jornada sobre fiscalitat ambiental”, que es preveu realitzar el proper
14 de setembre, i la redacció de l’informe “Identificació de mesures per a
incidir des del govern central en matèria de fiscalitat ambiental”.

•

L’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans ens ha encarregat l’estudi
“Proposta de millora dels serveis de recollida de voluminosos i de fracció
vegetal a palau-solità i plegamans”.

•

La Fundació ECOLEC ens ha encarregat l’estudi “Proposta de repercussió
en els costos dels nous petits aparells elèctrics i electrònics, de les
despeses associades al tractament del residu de petit aparell elèctric i
electrònic generat abans del 13 d’Agost del 2005”.

•

La Fundació ECOLEC ens ha encarregat l’estudi “Proposta de repercussió
en els costos dels nous petits aparells elèctrics i electrònics, de les
despeses associades al tractament del residu de gran aparell elèctric i
electrònic generat abans del 13 d’Agost del 2005”.

•

La Fundació ECOLEC ens ha encarregat l’estudi “Proposta de sistema de
gestió pels residus elèctrics i electrònics d’origen professional”.

Projectes en curs:
•

Hem lliurat a l’associació Solidança l’informe “Possibilitats de recollida de
RAEE a Catalunya pel tercer sector”.

•

Al marc de la campanya “No et mengis el mon”, que fem en el marc de la
nostra col·laboració amb l’Observatori del Deute en la Globalització, s’ha
presentat la pel·lícula “La pesadilla de Darwin” on s’analitza els efectes
socials i ambientals de la producció de perca al Nil, i que es consumeix a
casa nostra. Podeu trobar-la a diversos cinemes comercials de Barcelona
a les properes dues setmanes. Si voleu més informació visiteu la web del
http://www.hubertsauper.com/.
A
la
web
director
http://www.debtwatch.org/cat/observatoris/deco/index.php?id=5&id_sub=8
podreu trobar un informe de la perca a casa nostra.

Projectes acabats:
•

Hem acabat l’informe “Instruments econòmics de política forestal”,
encarregat pel Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.
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•

Hem acabat l’informe “Millora de les ordenances fiscals i municipals de
residus en els municipis del consorci per a la gestió de residus del Vallès
Occidental”.

Informació d’interés:
•

Ens han convidat a participar en la Comissió de revisió del Pla de Gestió
Integral de Residus Municipals del Vallès Occidental (PGIRM).

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’
. Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web
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
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