
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 2 al 8 de juliol de 2018 
 
 

1. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA 
Es donen per finalitzats els treballs principals a l’espera que en les pròximes setmanes 
es facin les rematades finals. 
Els centres estan funcionant en perfectes condicions. 
  
 

2. XARXA PERIMETRAL GENERAL D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE 
REUS I VARADOR 
Després de les feines d’execució de l’obra resten pendents de realitzar les proves 
prèvies a la posada en funcionament de la instal·lació. 
 
 

3. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL 
CASTELLA 
Tancament mur de fàbrica obra vista, fulla exterior de façana. 
Aplicació d’acabat en façana SATTE. 
Pintura plàstica interior primera mà. 
Col·locació d’elements de serralleria, trencaaigües i rematades de coberta. 
Col·locació de lluminàries i complements de instal·lacions. 
 
 

4. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM 
Col·locació aïllament tèrmic en façana. 
Col·locació de panels d’acabat fulla exterior façanes. 
Particions interiors de fàbrica de bloc vist plantes baixa i primera. 
Tancament fulla interior fàbrica de bloc en planta primera. 
Impermeabilització de coberta segons capes especificades en projecte i proves 
d’estanqueïtat. 
Safates de distribució de instal·lacions en PB i P1. 
Distribució de conductes de ventilació en planta baixa. 
Distribució de tubs de refrigeració en planta primera. 
  
 

5. 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. 
Continuen els treballs d’excavacions i execució de caixons de formigó armat per a 
connectar les zones de operativa del moll amb el rack de canonades. 
 
 

6. HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA 
QUÍMICA 
Finalitzats els acabats d’estesa de les línies de MT estant la instal·lació a l’espera de la 
recepció per part d’ENDESA. 
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7. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA 
Reparació de la base del mur de formigó. 
Demolició de paviment de barreja bituminosa en calent al costat de la tanca amb 
ADIF. 
Col·locació de vorada tipus T1 per a formació de jardinera adossada al mur d’ADIF. 
 
 

8. RENOVACIÓ INTERSECCIÓ ESPECIAL FERROCARRIL MOLL DE COSTA 
Han finalitzat les proves de funcionament. 
 
 

9. RACK INTERIOR AMPLIACIÓ ESPLANADA MOLL DE LA QUÍMICA 
Es continua amb l’execució de les sabates de l’estructura del rack, realitzant-se 
excavació, armat i formigonat de les mateixes. 
 
 

10. URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE L’EDIFICI DE LA GUÀRDIA CIVIL 
Excavació de rasa per a serveis. 
Col·locació de tubs corrugats per al pas de serveis. 
Formigonat del prisma de serveis. 
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