OBRES EN EXECUCIÓ
Previsió del 25 de novembre a l’1 de desembre de 2019
1. REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI D’OFICINES DE L’ANTIGA SEU DE
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA
Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.
Demolició d’impermeabilització de coberta plana planta cinquena.
Aplicació de tractaments de reparació segons classificació.
Muntatge reforços estructurals metàl·lics.
Muntatge de sub-estructura (pre-marcs) de suportació de fusteries d’alumini i murs
cortina.
Tractament de revestiment de façanes tipus SATE.
2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA
Treballs d’urbanització, paviments exteriors, col·locació de graons.
Treballs de serralleria, modificació d’escales i baranes.
Instal·lacions de clima muntatge de conductes i maquinària.
Instal·lacions elèctriques, muntatge de lluminàries.
Pintura interior en parets i sostres.
Tractament de paviment mitjançant pintura.
Muntatge de fusteries, portes i separacions de HPL en vestidors.
Repassades prèvies a la finalització d’obra.
3. REORDENACIÓ D’ACCESSOS EN ESPLANADA DEL MOLL DE LA QUÍMICA
Obra finalitzada.
4. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA
Es continua amb els treballs d’execució de col·lectors.
Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.
5. IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE DRENATGE JUNT A LES SITGES DE SITASA
AL MOLL D’ARAGÓ
Tall amb disc del paviment existent.
Demolició del paviment existent i gestió dels residus.
Excavació de rasa i gestió dels residus.
Compactació de fons de rasa i estesa de base de 10cm de formigó.
Col·locació de tub per formar el col·lector d'aigües pluvials.
Formigonat de protecció del tub del col·lector.
Estesa i compactació del tot-ú de reblert de la rasa.
Execució de nous pous de registre i embornals.
Estesa i compactació de mescla bituminosa en calent.

6. INSTALACIÓ DE NOVES BARRERES DE SEGURETAT EN EL VIAL DE RIBERA
Retirada de barrera de seguretat existent.
Instal·lació de nous suports per a la barrera.
Instal·lació de nova barrera de seguretat.
22 de novembre de 2019

2

