Publicacions:
•

El 14 de novembre s’ha publicat a la revista Sostenible
http://www.sostenible.es , l’article “El deute ecol·lògic i la ilegitimitat del
deute extern” escrit per Miquel Ortega.

Nous projectes:
•

Comencem l’”Estudi sobre la implantació de la recollida selectiva de la
fracció vegetal al Pla d’Urgell”, encarregat pel Consell comarcal del Pla
d’Urgell.

•

La Diputació de Barcelona ens ha encarregat el projecte “Estudi de
viabilitat per a la implantació de la recollida selectiva porta a porta als
municipis de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Anoia”.

•

La Esquerra Unida - Els Verds de Mallorca ens ha encarregat el projecte “
Esmenes i alternatives al Pla director sectorial per a la gestió de residus
urbans de Mallorca”.

•

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia ha encarregat un “Estudi per a la
implantació del concepte 50-50 al centre docent IES Escola Intermunicipal
del Penedès de Sant Sadurní”.

•

L’Ajuntament de Girona ha encarregat un “Estudi i redacció de plec de
condicions per promoure una instal·lació fotovoltaica sota el règim de
concessió o arrendament”.

Projectes acabats:
•

Hem acabat la traducció i adaptació del llibre “Voluntary actions supported
by local authorities to encourage waste prevention in Europe” encarregat
per l’Agència de Residus de Catalunya i que ha derivat en la publicació
“Accions de prevenció de residus municipals promogudes pels ens locals a
Catalunya i a Europa”, editada per l’Agència de Residus de Catalunya i
que ha estat presentada a la 3a Jornada de Prevenció de Residus, el 24
de novembre de 2005.

•

També hem finalitzat el projecte “Adaptació del model de plecs de
condicions de Palau-Solità i Plegamans. Modificació del servei de recollida
de residus i del servei de deixalleria”.
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Informació d’interés:
•

El proper dia 28 de novembre es celebra la jornada “Energia, edificació i
canvi climàtic. Una visió europea”. Podeu trobar el programa i detalls sobre
les
inscripcions,
lloc
de
celebració...
a:
http://www.ecounion.org/DOCUMENTOS/Programa_SEECC_CAT.pdf A les 12:15h,
Ignasi Puig, membre d’ENT Medi Ambient i Gestió intervindrà amb la
ponència “Fiscalitat ambiental aplicada a l’energia i a l’edificació”.

•

El proper dia 14 de desembre es farà la jornada "Turisme i
desenvolupament sostenible", a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona. A la tarda, Ignasi Puig intervindrà en una taula rodona sobre
"Turisme i desenvolupament sostenible a Catalunya" amb una ponència
titulada “Turisme, fiscalitat i medi ambient”.

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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