
 
 
 
 
 
 
OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 26 d’abril al 2 de maig de 2021 
 
 

1. URBANITZACIÓ DE L’ANTIC EDIFICI D’OFICINES DE L’ANTIGA SEU DE 
L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA 
Paviment trama passadissos junt a edifici institucional. 
Paviment vial entre edificis. 
Plantació d’altres elements de jardineria. 
Instal·lació de fanals. 
Instal·lació de punts de llum. 
Instal·lació d’elements de rec. 
 
 

2. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI Nº2 AL 
MOLL DE COSTA 
En procés, muntatge del fals sostre de lames (sostre planta baixa i de planta altell).  
Continua el muntatge dels panells de fibres pel trasdossat de les diferents zones del 
museu (planta altell). 
En procés, pintat de façana (costat vial).  
Treballs de pintura blanca en els paraments verticals de cartró‐guix. 
En procés la col·locació de les lames verticals de fusta a la façana del museu (costat 
vial).  
Pintat amb esmalt antioxidant (mate) de l’estructura metàl·lica de la barana de l’altell. 
Continuen els treballs de connexió del cablejat elèctric dins l'armari general de BT. 
Continua la connexió de cablejat dins l'armari de les bateries de condensadors.  
Continua la instal·lació de diferents mecanismes d'enllumenat, força, dades i seguretat 
del museu. 
Continuen els treballs varis de instal·lació dels mecanismes dins les caixes encastades 
en el paviment de terratzo. 
Continua la instal·lacions de les lluminàries encastades dins les lames del fals sostre de 
planta altell. Treballs de connexió entre les màquines exteriors de clima amb la 
centraleta de control. 
 
 

3. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARS FASE I 
Col·locació d'escullera de protecció. 
Construcció de biga de cantell. 
Recuperació d'escullera de protecció del dic de llevant. 
Col·locació de col·lectors en esplanada. 
 
 

4. INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA CONTRA INCENDIS A L’ESPLANADA 
D’HIDROCARBURS 
Reposició de paviment al vial de ribera. 
Treballs d'obertura de rasa i instal·lació de canonada entre el moll Andalusia i estació 
La Boella. 
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5. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ 
Finalització dels treballs ferroviaris d’alineació, anivellació i reapretament de 
subjeccions. 
Formigonat de la 3ª 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. 
Es continua amb l’execució del moviment de terres en les voreres per la seva posterior 
pavimentació. 

 
 

7. MILLORA DEL PAVIMENT DE LA PASSAREL·LA PEATONAL 
Senyalització, neteja i apertura de la passarel·la al trànsit de vianants. 

 
 

8. ACTUALITZACIÓ I MILLORA SISTEMA DE CONTROL D’ACCES REUS 
S’estan portant a terme proves de funcionament. 
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