Qui som?

L’Agrupació de Polígons de Terrassa s'ha constituït com a canal d’interlocució entre les empreses
ubicades a polígons i l’Ajuntament. Neix amb l’objectiu d’esdevenir l’entitat representativa de les
empreses de Terrassa en l’àmbit dels polígons i actuar com a canal d’enllaç entre els problemes
identificats per les empreses i l’Ajuntament.
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Serveis a les empreses

Millora de la governança municipal
• Impulsar la simplificació administrativa, la transparència i la tramitació digital.
• Donar resposta a totes les tramitacions en curs sense esperar a l’últim dia.
• Crear finestres úniques per a les gestions de les empreses.
• Revisar i escurçar els terminis per a l’obtenció de les llicències d’activitat.
• Comptar amb les entitats empresarials per definir programes publicoprivats.
• Publicar anualment la relació d’ingressos provinents de l’activitat econòmica i les despeses
destinades a afavorir-la.
Treballar per la modernització dels PAE
• Els municipis han de procedir a la recepció de tots els polígons industrials.
• Invertir per arranjar i modernitzar els PAE.
• Promoure i afavorir la mancomunitat de serveis en els polígons.
• Fomentar l’associacionisme empresarial dels polígons.
• Adequar les infraestructures de telecomunicacions i l’arribada de la fibra òptica, així com
establir els recursos adients perquè les ciutats esdevinguin ciutats 5G.
Incentivar fiscalment l’activitat econòmica i la creació d’ocupació
• Minimitzar la pressió fiscal sobre les empreses i harmonitzar les bonificacions dels impostos
municipals posant l’èmfasi en l’ocupació.
• Bonificar el 95% de l’ICIO per a la construcció de locals per al trasllat a zones industrials i que
s’ampliï del 25 al 50% la bonificació per a naus obsoletes.
• Bonificar el 95% de l’ICIO per a la instal·lació de sistemes d’energia solar, així com la
bonificació posterior del 50% de l’IAE.
Millorar la mobilitat als PAE
• Elaborar plans de mobilitat als polígons.
• Dur a terme una coordinació municipal del transport d’empresa per compartir-lo dins del PAE.
• Crear un servei d’autobusos llançadora i carrils bici per afavorir la mobilitat des dels centres
urbans fins als polígons.
• Fomentar les iniciatives privades per compartir vehicle.
Potenciar el talent
• Detectar els perfils formatius més demanats per les empreses.
• Demanar la creació dels graus que l’activitat econòmica requereixi.
• Impulsar la col·laboració per a desplegar la formació contínua i ocupacional.
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Les nostres propostes

La formació i els recursos humans que necessites per fer front als processos de canvi:
• Formació a mida, formació In-company o formació on-line.
• Gestió del sistema de bonificacions en la formació.
• Assessorament en formació.
• Selecció de personal per a les empreses.
• Borsa de treball.
• Intermediació laboral.
• Assessorament sobre LISMI.
Sessions informatives, vuit Clubs i Comissions i espais de networking per a organitzar actes propis:
• Club Cecot d’Innovació i Tecnologia
• Cecot Comerç
• Club Cecot de Màrqueting i Vendes
• Club Cecot Financer i Fiscal
• Club Cecot Internacionalització
• Club Cecot de Recursos Humans
• Cercle de Joves Empresaris
• Fòrum Cecot
Altres serveis
• Servei de Cessió i lloguer d’espais, sales de reunions, sala de Juntes, sala de conferències per
a 200 persones i Aula Magna per a 80 persones.
• Servei de Bases de dades. T’oferim llistats d'empreses on podràs accedir a les dades de les
empreses que necessitis per poder realitzar accions comercials, accions de televenda, etc.
• Servei Financer. Posem a la teva disposició un equip d’assessors de les principals entitats
financeres per ajudar-te a aconseguir el crèdit que necessites.
• Servei de Comunicacions electròniques certificades. Preus especials per als associats.
• Servei de Reclamacio de Deutes per ajudar a les empreses a recuperar impagaments.
Avantatges i descomptes
La Cecot posa a la teva disposició el servei de compra col·lectiva PartnerShop, amb l’objectiu
d’ajudar-te a donar a conèixer l’empresa i potenciar les vendes, anunciant el teu producte o servei a
totes les empreses i persones vinculades a l’entitat i, on podràs gaudir d’importants descomptes per
estalviar en les compres (www.partnershop.cat).
A més, negociem acords corporatius perquè gaudiu de condicions avantatjoses i preus competitius
en la contractació de serveis, reduint les vostres despeses i millorant la vostra competitivitat:
• Aerolínies.
• Lloguer de cotxes.
• Telefonia.
• Aparcament.
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Assessorament
L’Associació, a través de la Cecot, t'ofereix gratuïtament un equip de més de 30 assessor
especialitzats en tots els camps d'activitat de l’empresa com per exemple: fiscal i financer, jurídic
d’assegurances, medi ambient, seguretat industrial, estalvi elèctric, màrqueting i vendes o comerç i
consum, entre d’altres.
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Serveis de la Cecot

• Hotels.
• Lloguer de vehicles industrials i renting flexible.
• Combustible.
• Missatgeria internacional, etc.
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