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Projectes per a edificis al
Club Nàutic Costa Brava
Joan Trillas
PALAMÓS

El Club Nàutic Costa Brava de Palamós vol apostar
per la modernització i millora de les seves instal·lacions amb nous edificis.
Amb aquest objectiu ha
impulsat un concurs de

projectes per seleccionar
una proposta general per
als nous edificis del Club
Nàutic i l’adjudicació del
seu avantprojecte.
Dels 60 equips admesos, els seleccionats per
participar en la segona fase han estat SCOB Arquitectura i Paisatge, SLP;

Esteve Bonell Costa i Josep M. Gil Guitart; FusesViader Arquitectes, SLP;
Albert Jané Planelles i
Bernat Llauradó Auquer;
Anna Noguera Nieto, i
Francesc Cobo del Arco.
Assessorament
L’objecte del concurs con-

Imatge aèria del Club Nàutic Costa Brava de Palamós, on
es faran els nous edificis ■ CNCB

vocat pel Club Nàutic Costa Brava, amb l’assessorament de la demarcació de
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(Coac), consisteix a seleccionar la millor proposta
per als nous edificis del
Club Nàutic Costa Brava
per poder obtenir la visualització arquitectònica de
tots els edificis nous del
port esportiu i poder adjudicar a la proposta guanyadora, i com a primera
fase de la renovació del
port, l’encàrrec de l’avantprojecte dels edificis. ■

El ple va ser el segon que es va fer a la nova sala de plens,
situada a la planta baixa ■ J.T.

Estalvi de
100.000 euros
a Platja d’Aro
a S’ha refinançat una operació de
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crèdit de 2,2 milions d’euros
Joan Trillas
CASTELL-PLATJA D’ARO

L’Ajuntament de CastellPlatja d’Aro va aprovar
ahir el refinançament
d’una operació de crèdit
de 2,2 milions d’euros que
tenia amb el Banc Bilbao
Vizcaya per un altre amb
el Banco Santander, amb
venciment el 2017. Amb
aquesta operació el municipi s’estalviarà uns cent
mil euros en el període del
crèdit. La sessió d’ahir va
servir, també en el capítol
econòmic, per aprovar els
comptes generals per a
l’exercici del 2015.
El ple també va debatre
la moció d’ICV-EUiA per
declarar el municipi ciutat
promotora de la renda ga-

rantida ciutadana. En la
moció es recorda que el
2013 es van presentar al
Parlament 121.191 signatures per donar suport
precisament a aquesta iniciativa legislativa popular
(ILP) i que el juliol passat
set forces catalanes (ICV,
EUiA, Podem, Procés
Constituent, la CUP, el
PSC i Barcelona en Comú)
van signar la declaració de
la comissió promotora
d’aquesta ILP. També en
el capítol solidari es va debatre la moció sobre declarar el municipi zona lliure
de paradisos fiscals, però
va quedar sobre la taula. A
més, es va aprovar llogar
uns locals per destinar-los
a usos i serveis de competència municipal. ■

