
 
 
 
 
 
 
OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 6 al 12 de juliol 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 les fusteries i vidres de la planta cinquena. 
Continuen els treballs d’alineació i segellat dels vidres col·locats fins ara. 
Execució de trasdossats de cartró-guix en les parets dels mòduls de planta baixa (sala 
lliure). 
Muntatge del tancament circular de cartró-guix de la caixa escala de la planta cinquena. 
Tancament amb plaques de cartró-guix volum de lavabos de planta tercera. 
Execució d’envans de cartró-guix planta quarta. 
Estesa de corrugats i tubs baixant de la coberta (coberta caixa escala de servei). 
Continuació de la estesa de corrugats pel pas d’instal·lacions (varies plantes). 
Continuació de la estesa del cablejat elèctric (varies plantes). 
Continuació de les instal·lacions de climatització de tubs frigorífics fins a les diferents 
caixes de derivació de cada planta. 
Col·locació de les embocadures dels conductes de clima per a les màquines de 
climatització. 
Instal·lació de dues màquines interiors de climatització (planta cinquena). 
Continuació dels treballs de muntatge de l’ascensor principal. 
Segueix el muntatge de l’armat dels trams interiors dels nous murs (façana nord i sud). 
Estesa de la capa de morter per recréixer i regularitzar el paviment de planta primera. 
Continua l’execució de les parets divisòries de planta soterrani amb maó perforat. 
Treballs de reparació de la biga situada al sostre del soterrani (façana est, cantó dret). 
En procés, treballs de reparació de la biga situada al sostre del soterrani (façana est, 
cantó dret). 
 
 

2. XARXA D’AIGUA CONTRA INCENDIS ZONA OPERACIONS DE CREUERS 
S’estan realitzant les excavacions per a l’estesa de tub contra incendis. 
Va finalitzar la zona de l’última alineació del dic al moll Lleida. 
En execució els treballs a l’interior de la galeria de serveis al moll de creuers. 
Segueix l’excavació en la zona del moll Catalunya. 
 

 
3. INSTAL·LACIÓ CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA PER A OPERACIONS 

PORTUÀRIES 
Ha finalitzat l’estesa de mono-tub i la instal·lació de les columnes de suport de càmeres. 
Executant l’estesa de fibra òptica i fent el muntatge dels quadres de control i 
subministrament elèctric. 

 
 

4. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS 
ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA 
Aquesta obra consisteix en la millora de la senyalització de les interseccions de la via 
de FFCC amb els vials de carretera. En el pròxims dies es realitzarà la senyalització 
horitzontal i vertical en vàries zones del Port. 
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5. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI Nº2 AL 
MOLL DE COSTA 
Treballs d’imprimació amb pintura intumescent de l’estructura metàl·lica de les noves 
corretges de la coberta. 
Pintura de color negre de les noves corretges de la coberta. 
Finalitza el muntatge d’armat de recrescut de l’altell i el formigonat del mateix. 
En procés de reparació dels pilars exteriors (cantó vies). 
 
 

6. AMPLIACIÓ XARXA DE FIBRA ÒPTICA 
Finalització dels treballs d’estesa de mono-tub en canalització subterrani. 
S’està acabant l’estesa de fibra òptica de la xarxa principal de distribució. 
Iniciades les entrades als clients.  

 
 

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. 
Preparació del caixoner i la planta de formigó amb previsió d'iniciar els treballs de 
construcció de caixons en les properes setmanes. 
Arribada del gànguil Ardenza. 
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