
 

 
 

                                                                              
 

NOTA DE PREMSA 

 
El servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers i la 
delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç es traslladen al 
Centre de Serveis a les Empreses de Can Muntanyola 
 

 L'equipament s'inaugurarà oficialment la propera tardor.        
 
Granollers, 27 de juny de 2012. A partir del 2 de juliol bona part dels serveis 

relacionats amb l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Granollers 
així com la delegació de la Cambra de Comerç es traslladen al Centre de Serveis 
a les Empreses de Can Muntanyola, Camí del Mig, 22 al polígon industrial Palou 
Nord. Aquest equipament és clau per a la xarxa d’innovació de la comarca, ja 
que integra tots els serveis de suport a l’activitat econòmica, disposarà d’un 

servei d’allotjament empresarial i d’un centre de formació directiva.  
 
Els serveis i activitats que fins ara es trobaven a la Masia Tres Torres i que es 
traslladen a Can Muntanyola són:  

 
· Servei de d'informació i assessorament a la creació d'empresa 
· Servei de suport a les empreses 
· Cursos de formació per a persones emprenedores, autònoms i 

microempreses 
· Oficina de comerç 
· Oficina de turisme 
· Servei de fires 

· Direcció i administració de Granollers Mercat 
· Regidoria de Promoció econòmica, comerç, turisme i relacions amb les 

empreses 
 
A la Masia Tres Torres es continuarà prestant el servei d'ocupació, que 

mantindrà la seva activitat com fins ara. 
 
Serveis de la Cambra 

Les oficines de la Delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç, que 

estaven al carrer Josep Umbert, també traslladen la seva activitat al Centre de 

Serveis a les Empreses de Can Muntanyola a partir de dia 2 de juliol. S’hi 

podran fer els tràmits empresarials gestionats per la Cambra: 

 

 Certificat Cambra de capacitat i moralitat mercantil  
 Certificat d’origen comunitari  

 Certificat d’usos i costums mercantils  
 Certificat de coneixement de marca  
 Certificat de lliure venda  

 Certificat de pertinença al cens de la Cambra  



 

 
 

 Certificat digital  
 Legalització consular de documents  

 Legalització de documents comercials  
 Quaderns ATA  
 Servei integral de resolució de consultes  

 Tramitació d’expedients Oficina Gestió Empresarial 
 

Tanmateix, a Can Muntanyola, es poden realitzar i agilitzar els tràmits amb la 

Generalitat de Catalunya a través del punt OGE-Cambra (Oficines de Gestió 

Empresarial de la Generalitat-Cambra) així com un seguit de tràmits relatius a 

activitats industrials o de serveis necessaris per legalitzar projectes industrials. 

Altres serveis de la Cambra a Can Muntanyola són les sessions informatives per 

a emprenedors i autònoms i l'accés a bases de dades empresarials i a informes 

comercials, així com el diagnòstic de necessitats tecnològiques. La Cambra, a 

més, segueix promovent entre les empreses la internacionalització, iniciant les 

empreses en l’exportació, afavorint la obertura a nous mercats i les oportunitats 

de negoci exterior.  

Així mateix es promou la competitivitat de les empreses amb la organització de 

cursos de formació contínua que inclouen diagnòstic gratuït de les necessitats 

formatives; cursos de formació a mida i gestió de les bonificacions existents 

pels cursos fets per les empreses. 

Comunitat online del Club Cambra 

A Can Muntanyola també es pot tramitar la targeta del Club Cambra que inclou 

la Comunitat Cambra online. Una eina que permet als socis del Club Cambra 

integrar-se en una comunitat empresarial virtual, on hi són presents les 

250.000 empreses de la Cambra. La xarxa social disposa d’una intranet on els 

socis tenen tot un conjunt de funcionalitats i continguts per fer negocis. 
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