
1. Mancomunitat, consum aigua del mes de març 3.394,21 €          

2. Mireia Pomar, gestió de xarxes socials del mes d'abril 181,50 €             

3. Domènench Serrallers, col·lector d'aigua per depuradora 67,16 €               

4. Domènench Serrallers, reixa d'arqueta per c. Fassina 177,87 €             

5. Antoni Colom, treballs a l'escola Pl. Generalitat 41,75 €               

6. Antoni Colom, treballs a les piscines municipals 101,74 €             

7. Antoni Colom, treballs a les oficines municipals 27,83 €               

8. Lluís Culleré, control de coloms del mes de maig 342,00 €             

9. Serigrafia Dos Mil, camisetes per festa solidària càncer infantil 328,90 €             

10. Dr. Windows, consum telefònic del mes de maig 94,77 €               

11. Ares, etiquetes per la biblioteca 43,56 €               

12. Marvi, quota juny de manteniment de l'ascensor de Casa de la Vila 93,32 €               

13. Marvi, quota juny de manteniment de l'ascensor del Local Sociocultural 93,32 €               

14. Puiggené, quota laboral del mes de maig 182,11 €             

15. Cooperativa, carburant per la maquinària 138,18 €             

16. Cooperativa, líquid per ensofatar 85,36 €               

17. Dr. Windows, disc dur extern i material divers 197,11 €             

18. Jordi Baró, maerial per utillatge i jardins 29,80 €               

19. Pintures Bernaus, pintures per les piscines municipals 341,76 €             

20. Fotobloc, material divers per les oficines 59,58 €               

21. Pack del Pla d'Urgell, servei de missatgeria de maig 164,02 €             

22. Correus, segells del mes de maig 660,86 €             

23. Neosalus, quota maig de manteniment de desfribril·ladors 43,56 €               

24. Solred, consum de carburant de la maquinària 34,73 €               

25. Acronet Neteja, neteja i manteniment de maig de dependències municip. 2.772,64 €          

26. Telefònica, consum linia del personal de brigada 29,51 €               

27. Telefònica, consum linia del personal de brigada 7,26 €                 

28. Bonboix, quota maig de manteniment de jardins 5.022,44 €          

29. Distriplac, material divers per utillatge i brigada 160,30 €             

30. Bonboix, material per jardins 600,16 €             

31. Bonboix, treballs al parc de salut 163,35 €             

32. PRFV Reixach, material per aigua i piscines 233,92 €             

33. Sistemas Digitales, facturació de còpies de maig 86,79 €               

34. Antoni Colom, reparacions a la depuradora 1.445,83 €          

35. Coop. Guissona, material divers per piscines municipals 103,55 €             

TOTAL --------------->>>> 17.550,75 €   

El Palau d'Anglesola, 10 de juny de 2019
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