OBRES EN EXECUCIÓ
Previsió del 17 al 23 de febrer de 2020
1. REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI D’OFICINES DE L’ANTIGA SEU
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA
Aplicació de tractaments de reparació segons classificació.
Muntatge reforços estructurals metàl·lics.
Muntatge de perfils d’alumini i murs cortina.
Tractament de revestiment de façanes tipus SATE.
Ignifugació d’elements metàl·lics mitjançant projectats de morter.
Treballs d’albanyileria i particions, banys.
Muntatge de instal·lacions, conductes de climatització distribució d’aire fibra.
Traçades de muntants de instal·lacions.
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2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA
Neteja i recollida de restes d’obra.
Repassades prèvies a la finalització d’obra.
Posada en marxa de instal·lacions.
3. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA
Es continua amb els treballs d’estesa de tot-ú així com de canalitzacions d’enllumenat
i canonada de la xarxa contra incendis.
Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.
4. IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE DRENATGE JUNT A LES SITGES DE SITASA
AL MOLL D’ARAGÓ
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.
5. ADEQÜACIÓ DE LES ESCALES D’ACCÉS AL CANTIL ALS NOUS MOLLS DEL
PORT DE TARRAGONA
Col·locació de les noves escales a la seva ubicació.
6. PÒRTICS CONTROL DE GÀLIB MOLL DE LA QUÍMICA
L’obra consisteix en l’execució d’un pòrtic de protecció de gàlib a l’accés principal del
moll de la Química. Fins data d’avui s’han executat les sabates de fonamentació del
pòrtic.
S’estan executant els elements d’estructura metàl·lica al taller.

7. DESDOBLAMENT VIA FERROCARRIL CASTELLA NORD
L’obra consisteix en el desdoblament en via existent en el moll de Castella.
S’executaran treballs de desafecció de serveis així com tancats i demolicions de
paviments.
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