
 
 
 
 
 
 
OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 21 al 27 de setembre de 2020 
 
 

1. REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI D’OFICINES DE L’ANTIGA SEU DE 
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 
Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la caixa d’escala. 
Treballs de muntatge i col·locació de las fusteries i vidres de la planta sobre-coberta. 
Continuen els treballs d’alineació i segellat dels cristalls col·locats fins ara. 
Continuen les instal·lacions de climatització de tubs frigorífics fins les diferents caixes 
de derivació de cada planta. 
Col·locació de les embocadures dels conductes de clima per a les màquines de 
climatització. 
Continuen els treballs de muntatge de l’ascensor principal. 
Muntatge de falsos sostres de lames en planta segona. 
Instal·lació de mampares divisòries en plantes tercera i quarta. 
Instal·lació de paviments vinílics en plantes segona i tercera. 
Instal·lació de lluminàries oficines. 
 
 

2. XARXA D’AIGUA CONTRA INCENDIS ZONA OPERACIONS DE CREUERS 
Han finalitzat, la instal·lació de línies d’aigua i hidrants, així com, la reposició dels últims 
trams de paviments. 
Resten pendents les proves de bon funcionament per a la seva recepció. 
 

 
3. INSTAL·LACIÓ CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A OPERACIONS 

PORTUÀRIES 
Continuen els treballs de muntatge de suport en façana i muntatge de les càmeres. 

 
 

4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS 
ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA 
Finalitzant el treballs de senyalització horitzontal i vertical en les interseccions de 
ferrocarril i carretera en vàries zones del Port. 
 
 

5. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI Nº2 AL 
MOLL DE COSTA  
Continuació de la reparació de les noves corretges de coberta (IPE’s‐200), amb el 
raspat, aplicació de imprimació, pintura intumescent i esmalt de color negre.  
Continuació els treballs de muntatge de la coberta inclinada amb la col·locació de les 
noves corretges i panells.  
Col·locació de la resta de platines a la part superior del primer pòrtic de formigó. 
Després es soldarà tota la resta de l'estructura de les "corbates".  
Continuació del muntatge del tancament provisional per les obertures laterals (alumini 
i panells de cartró‐guix). 
Continuació de la col·locació de la safata pel pas de instal·lacions (sostre de planta 
baixa).  
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Pintat sostre planta baixa (sota altell) amb pintura plàstica de color negre. 
Recepció a obra, d'estructura metàl·lica pel suport dels envans de cartró‐guix i de la 
caixa de claraboia. Posterior pintat de l'estructura. 
 
 

6. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA 
S’està acabant l’estesa de fibra òptica de la xarxa principal de distribució i es continua 
amb les entrades als clients. 
L’operadora Orange ha connectat “el punt neutre” al moll Aragó amb la seva xarxa 
externa. La Guàrdia Civil Fiscal el seu primer client. 

 
 

7. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARS FASE I 
Des de la pedrera de Vallcarca, càrrega de gànguils Zingt i Darss amb materials tipus 
nucli o escullera de banqueta, transport per mar al port de Tarragona i abocament en 
les posicions pertinents. 
Dins el port, càrrega del gànguil Ardenza amb materials tipus escullera de banqueta i 
balast per a la realització de la part superior de la banqueta. 
Construcció de caixons. 

 
 

8. REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI DEL RELLOTGE 
Continuació dels treballs per repassar les soldadures executades fins ara (platines de 8 
mm soldades a les ales de les biguetes).  
Execució de nous cordons de soldadura. 

 
 

9. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE LLUITA CONTRA-INCENDIS 
En breu finalitzaran les últimes actuacions. 
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