
        
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Granollers 16 de setembre de 2011                   

 
NOTA DE  PREMSA 
 
Can Muntanyola. Centre de Serveis a les Empreses, nou equipament per a la 
promoció econòmica 
 
Aquesta tardor comença la fase final de les obres de transformació de l'antiga masia de 
Can Muntanyola que es convertirà en el Centre de Serveis a les Empreses. Un nou 
equipament municipal que acollirà tot tipus de prestacions per a l'activitat empresarial, 
amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, que instal·larà en un futur la 
seva Delegació al Vallès Oriental en aquest equipament, una vegada estigui operatiu. 
 
Aquest projecte suposa una contundent injecció econòmica que dóna compliment a un 
dels principals compromisos del pla de treball del Consell Econòmic i Social de Granollers,  
i al segon Pla Estratègic de Granollers, amb l'objectiu de contribuir a la activitat 
empresarial i a la recuperació econòmica. 
 

Gràcies a la col·laboració operativa entre l’Ajuntament de Granollers i la Cambra de Comerç 
de Barcelona, el nou equipament permetrà optimitzar els recursos de diferents 
organitzacions públiques i privades que faciliten serveis a les empreses del territori, 
dinamitzarà la generació de projectes innovadors entre les empreses de la comarca i 
contribuirà a millorar la gestió dels polígons industrials que, avui, no tenen centres de 
referència que donin serveis a les empreses que s’hi ubiquen.   
 
La transformació de Can Muntanyola en un equipament per a les empreses està impulsada 
per l'Ajuntament de Granollers, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona 
i el suport econòmic del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- (640.305 
euros) i de la Diputació de Barcelona (320.152,50 euros). El cost total del nou equipament 
és superior als dos milions i mig d'euros. 
 

2.257 m2 al servei de les empreses  
 
La integració de Can Muntanyola està prevista des del punt de vista urbanístic com 
funcional. Es rehabilita aquesta antiga masia i s'hi construeixen els principals espais, 
destinats a formació i coneixement, allotjament de projectes, serveis administratius i 
serveis de promoció econòmica. En total, es disposarà d'una superfície construïda de 

2.257 m2, distribuïts en planta soterrani, planta baixa i primera planta (superfícies útil de  

2.012 m2 ), en què es distribueixen els usos següents:  
 

 



•oficines (per a l'atenció d'empreses i persones emprenedores), que acolliran el 
personal tècnic del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers i 
de la Delegació de la Cambra de Comerç al Vallès Oriental 
•zona docent (6 sales de formació i 1 aula d'informàtica) 
•allotjament d’empreses (sales de treball i despatxos de lloguer) 
•reunió i conferències: sala de documentació, sala d'estudis, sales de reunions i   
sala de conferències. 
•Serveis auxiliars (recepció, lavabos i magatzem)  

 
A més es garanteix la sostenibilitat energètica i les bones condicions per treballar-hi, així 
com la preservació del patrimoni arquitectònic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         Per a més informació: 
         Premsa i Comunicació 
         Ajuntament de Granollers 
         Montse Garriga Pineda 
         Cap de Premsa 
         Pl. Porxada, 6 bxs 
         93 842 66 17  
         606 28 79 21  
 

Gabinet de Premsa 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Hugo Heusch   
Responsable de Delegacions  
 
93 416 94 74/75  
 
 


