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Novetats de la nostra web: 

 
• Podeu trobar set nous articles, publicats als darrers mesos, a l’apartat 

articles de recerca i articles relacionats amb projectes de la nostra web. 
Podeu accedir-hi visitant la pàgina http://www.ent-consulting.com/p.htm  

 
• A l’apartat http://www.ent-consulting.com/noticies/llibrefis.htm podeu trobar 

informació sobre com aconseguir el llibre “Fiscalitat ambiental local” 
publicat el darrer mes de juny. En aquesta mateixa pàgina podeu 
descarregar-vos l’índex del llibre. 

 
 
Darreres publicacions: 

 
• Miquel Ortega ha publicat l’article “CESCE i el medi ambient” on trobareu 

un anàlisis dels impactes ambientals de les polítiques ambientals i de 
comunicació de CESCE. 

 
 
Novetats dels projectes que estem portant a terme: 

 
• A l’adreça http://www.eca-iberia.org podeu trobar l’esborrany de la web 

d’informació sobre CESCE que hem realitzat com a part del projecte de 
col·laboració amb la Càtedra UNESCO per la Sostenibilitat de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. El proper 1 d’agost tindrem la versió 
final, us agraïm qualsevol proposta. Les podeu fer enviant els vostres 
comentaris a mortega@ent-consulting.com. 

 
• 

• 

• 

Hem finalitzat el projecte “Optimització de la recollida d'escombraries i 
viabilitat de la recollida porta a porta a Lliçà d’Amunt” 

 
 
Nous projectes: 

  
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ens ha 
encarregat l’elaboració del projecte “Programa de Gestió dels residus de 
paper i cartró d’origen comercial al Vallès Oriental”.  

 
L’editorial Icària ens ha encarregat una sèrie de modificacions a la web 
que a començament d’any els vam dissenyar (www.icariaeditorial.com). 
Aquests canvis permetran ampliar la informació que s’ofereix als visitants. 
Carles Sanz (csanz@ent-consulting.com) serà el responsable del projecte. 
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• 

• 

• 

• 

L’Ajuntament de Sabadell ens ha contractat l’estudi “Introducció de criteris 
ambientals a l’Impost de Béns Immobles i a l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres de Sabadell”. 

 
 
Participacions a debats i conferències: 

 
Ignasi Puig Ventosa presentarà la ponència “Feebate systems: a tool to 
foster ecologically sound urban waste management” a The Fifth Annual 
Global Conference on Environmental Taxation Issues, Experience and 
Potential. Pavia - 9-11 September, 2004, organitzat per The European 
School of Advanced Studies in Integrated Environmental Management of 
University of Pavia, ITALY. http://www.unipv.it/websgia/index.htm 

 
Hem assistit a la 2a Jornada de Prevenció de Residus Municipals. 
Organitzada per l’Agència Catalana de Residus, 13 de juliol, 
http://www.arc-cat.net/ccr/conveni_rm/jornada.html 

 
Hem assistit al curs “La llei de la mobilitat: desenvolupament i món local”. 
Organitzat per Sabadell Universitari el 8 de juliol, 
http://www.sabadelluniversitat.org  

 
 
 
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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