OBRES EN EXECUCIÓ
Previsió del 29 de juliol al 4 d’agost de 2019
1. REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI D’OFICINES DE L’ANTIGA
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA
Demolicions interiors en planta 5ª y planta coberta.
Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.
Aplicació de tractament inhibidor en patologies de façana de formigó.
Desmuntatge de fusteries d’alumini existents.
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2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA
Muntatge de fusteries d’alumini tancaments de façana.
Fàbrica de bloc separació zona garatge.
Trasdossat de façanes mitjançant trasdossat de parets de cartró-guix.
Morter auto-anivellant paviments zona vestidors.
Instal·lacions elèctriques, muntatge de canals i distribucions.
Instal·lacions fontaneria, distribució.
3. RED PERIMETRAL GENERAL D’AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA
Continuen les obres evolucionant segons el pla d’obra. La zona entre el moll de Costa
i Reus està quasi en la seva totalitat finalitzada a l’espera de la instal·lació dels hidrants.
S’està realitzant la canalització a la zona entre molls Costa i Lleida.
4. PAVIMENTACIÓ AMB FERM RÍGID AL MOLL D’ARAGÓ ENTRE ELS NORAIS 0
I8
Després dels treballs de demolició del paviment es continuarà amb les feines
corresponents de moviments de terres i canalitzacions de serveis. A la primera fase es
portaran a terme els treballs entre norais 0 i 5.
5. CONDICIONAMENT ZONA D’ATRACADA MOLL DE LA QUÍMICA EN
ALINEACIÓ B ENTRE NORAIS 4 I 5
Finalització del subministrament, estesa i compactació de la capa de tot-ú per a la base
de la pavimentació e inici del muntatge de l’armat de la llosa de formigó del ferm. A la
zona ampliada s’obrirà rasa i es col·locarà la canonada de DN200 per a connectar la
recollida de la canal en cantil a la xarxa general de drenatge. També a aquesta part
ampliada s’iniciarà la construcció de l’arqueta per a la connexió recollida canal en cantil
a la canonada de DN200.
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