
 
 
 
 
 
 
OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 31 de maig al 6 de juny de 2021 
 
 

1. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI Nº2 AL 
MOLL DE COSTA 
Imprimació de les soldadures del passamà de la barana de l'escala principal.  
Continuen els treballs de neteja de la safata i conductes de clima penjats en el lateral 
de la paret lateral de tancament del museu (costat vial).  
En procés, muntatge dels expositors del museu.  
Treballs de pintura en el sòcol exterior de la façana museu (costat vial). 
Treballs de neteja del vaixell exposat.  
Col·locació provisional dels trams circulars de la barana de l'escala principal. 
 
 

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARS FASE I 
Col·locació d'escullera de protecció. 
Construcció de biga de cantell. 
Execució de serveis de l’esplanada. 
 
 

3. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ 
Adequació senyalització vertical viària i ferroviària afectada pels treballs. 
 
 

4. 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. 
Es continua amb l’execució del moviment de terres en les voreres per la seva posterior 
pavimentació. 
Es rasateen i compacten el fons de caixa i el tot-ú. 
Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions. 
S’iniciarà el formigonat de les voreres. 
Continua la col·locació de l’encintat de vorades i rigoles per a les voreres. 
 
 

5. ACTUALITZACIÓ I MILLORA SISTEMA DE CONTROL D’ACCES REUS 
Finalitzades les proves de funcionament el sistema es troba operatiu. S’executen 
configuracions complementàries de permisos d’accés. 
 
 

6. CONDICIONAMENT VIA FERROCARRIL SOBRE BALAST EN DIVERSOS TRAMS 
DEL PORT 
Continuen els treballs de correcció amples de via i cotes de protecció als molls de Reus 
i Castella. 
Continuació substitució de travesses en mal estat en molls Reus i Castella. 
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7. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT 
MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQÜACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL 
DEL TERME MUNICIPÀL DE GUADALAJARA Y DE L’AGRUPACIÓ DE 
PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO 
No hi ha previsió de treballs aquesta setmana. 
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