
 
 
 
 
 
 
OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 16 al 22 de març de 2020 
 
 

1. REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI D’OFICINES DE L’ANTIGA SEU DE 
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 
Muntatge de perfils d’alumini i murs cortina. 
Col·locació de vidres en murs cortina. 
Tractament de revestiment de façanes tipus SATE. 
Treballs d’albanyileria i particions, banys. 
Muntatge de instal·lacions, conductes de climatització distribució d’aire fibra. 
Traçades de muntants de instal·lacions. 
Muntatge de instal·lació de sanejament en planta baixa. 
Trasdossats d’envans placa de ciment. 
 
 

2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA 
Neteja i recollida de restes d’obra. 
Repassades finals d’obra. 
Posada en marxa de instal·lacions. 
 
 

3. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA 
Acabats el treballs d’estesa d’aglomerat asfàltic es realitzaran feines de pintura i 
rematades d’obra. 
Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona. 
 
 

4. 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. 

 
 

5. DESDOBLAMENT VIA FERROCARRIL CASTELLA NORD 
Continuen els treballs de moviment de terres i estesa de formigó de neteja. 

 
 

6. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS 
ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA 
L’obra consisteix en la millora de la senyalització de les interseccions entre la via de 
FFCC i els vials al Port de Tarragona. Realitzant-se els treballs de senyalitzacions 
horitzontal i vertical. 
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7. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI Nº2 AL 
MOLL DE COSTA 
Desmuntatge de fals sostre, mampares, portes, inodors, rentamans, trasdossats, etc. 
Col·locació de instal·lacions seguretat i salut, tanques de protecció i xarxes. 
Trasllat de peces al tinglado 2. 
 
 

8. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA 
Inici dels treballs localitzats al punt neutre (muntatge de rack) i estesa de monotubo 
en canalització subterrània. 
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