OBRES EN EXECUCIÓ
Previsió del 21 al 27 de maig de 2018
1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE
FERROCARRIL
Continuen les tasques de muntatge dels travessers de la barana. També continuen
les tasques de muntatge del passamà.
Retirada dels encofrats per rehabilitar els trams de passarel·la de formigó.
Muntatge dels travessers de la barana (tram rampa 2). Així mateix, continuen els
treballs de muntatge del passamà.
Connexió de cablejat al quadre i a l'armari de control dels ascensors
2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA
Han finalitzat el traspàs de receptors de l’antiga estació a la nova.
Durant la setmana i una vegada desconnectada de la xarxa l’antiga estació es
procedirà a la seva demolició.
3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE
REUS I VARADOR
Continua la col·locació d’estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i
les feines de caldereria i estructura d’estació de bombeig.
4. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL
CASTELLA
Trasdossats de envans de cartró guix.
Particions d’envans de cartró guix.
Replanteig de fàbrica obra vista.
Aïllament tèrmic de façana amb projectat.
Conduccions de climatització. Conductes de fibra y ventilació.
Canalitzacions de instal·lacions elèctriques.
Aïllament tèrmic sobre la fulla interior projectada.
5. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM
Muntatge d’estructura caixa d’escala i muntatge d’escala.
Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa.
Col·locació d’aïllaments tèrmics sota solera.
Formigonat de xapes de comprensió en solera planta baixa.
Formigonat de bigues perimetrals coberta P2.
Tancament fulla interior fàbrica de bloc en planta primera.

6. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL
DE LA QUÍMICA
Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de
drenatge.
Finalitzaran els treballs de desplaçament de col·lector front oficines de Terquimsa.
Per realitzar aquestes feines es tallarà el vial davant les oficines habitant-se
desviament provisional junt a atracades 1 i 2; a principis de setmana es pavimentarà i
es restablirà la circulació.
7. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA
QUÍMICA
El nou centre està ubicat i es continua amb la canalització subterrània.
8. NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA “TINGLADO” M. NAVARRA PER TRASLLAT
E.T. 1.0
Les obres es donen per finalitzades quedant pendent la connexió i comprovacions.
9. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA
Recol·locació de l’escullera per executar la rampa d’accés a la platja.
Aportació de nucli per a reblert de la rampa d'accés a la platja.
Encofrat i formigonat del nou mur.
Col·locació de tanca tipus RIVISA en el mur de formigó.
Execució de base per a quadre de CCV de la passarel·la.
10. RENOVACIÓ INTERSECCIÓ ESPECIAL FERROCARRIL MOLL DE COSTA
L’obra ha començat amb la renovació del cablejat existent i la instal·lació dels equips
en via.
Es dona per terminada la renovació de cablejat y s’està portant a terme la instal·lació
dels equips de control.
11. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA
Treballs de replanteig i localització de serveis.
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