
 
 
 
 
 
 
OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 5 a l’11 d’abril de 2021 
 
 

1. URBANITZACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI D’OFICINES DE L’ANTIGA SEU DE 
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 
Col·locació de vorada perimetral zona enjardinada. 
Paviment trama passadissos junt a edifici. 
Rases de instal·lació d’enllumenat. 
Reompliment terra vegetal zones enjardinades zona frontal edifici. 
Rasa de instal·lacions contra incendis. 
Col·locació de conducte contra incendis junt a vial zona pas entre edificis. 
Formigonat de bases de fanals frontal edifici. 
 
 

2. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI Nº2 AL 
MOLL DE COSTA 
En procés, treballs pintura dels paraments verticals de cartró‐guix (color blanc).  
En procés, muntatge del fals sostre de lames (sostre planta baixa).  
Continuen els treballs neteja i repassos de pintura de biguetes metàl·liques del sostre 
inclinat.  
Continua la col·locació del paviment de fusta (sales de planta altell).  
Imprimació de les soldadures de les estructures metàl·liques de suport dels esgraons 
de l'escala principal.   
Continuen els treballs de connexió del cablejat elèctric dins l'armari general de BT.  
Continua la instal·lació de reixes i toveres per la xarxa de clima de planta altell.  
Col·locació dels baixants de xapa, per la recollida d'aigües pluvials de coberta (costat 
mar).  
Continua la instal·lació de varis elements en el Rack (vídeo gravador, amplificador i 
bateries). 
 
 

3. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARS FASE I 
Retirada de precàrrega. 
Ompliment de caixons. 
Col·locació d'escullera de protecció. 
Construcció de biga de cantell. 

 
 

4. INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA CONTRA INCENDIS A L’ESPLANADA 
D’HIDROCARBURS 
Treballs al vial de ribera. 
Treballs d'obertura de rasa i instal·lació de canonada a la zona de duanes del moll 
Andalusia. 

 
 

5. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ 
Continuen els treballs de neteja i condicionament arquetes existents. 
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Continuació dels treballs ferroviaris d’alineació, anivellació i reapretament de 
subjeccions així com substitució de travesses deteriorades en la 1ª fase. 
 
 

6. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL 
Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres. 
Es col·loquen els drenatges en voreres i calçades. 
Continuen els treballs de instal·lació de nous drenatges en encreuaments de vies 
ferrocarril. 

 
 

7. MILLORA DEL PAVIMENT DE LA PASSAREL·LA PEATONAL 
Continuen els treballs de la fase tres. Es sanegen i reparen els punts amb òxid i es 
segella amb una nova capa d’acabat tot l’àmbit de la fase tres. 

 
 

8. ACTUALITZACIÓ I MILLORA SISTEMA DE CONTROL D’ACCES REUS 
S’ha sanejat el tancament i a l’actualitat, s’està executant el canvi del cablejat i la 
configuració. 
Es procedirà a la instal·lació del nou mobiliari. 
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