
1. Mancomunitat, consum d'aigua del mes de novembre 3.621,83 €            

2. Serveis Vials, plaques diverses per carrers 1.054,15 €            

3. Binari Tic, treballs al progama de fitxar 39,33 €                 

4. Gestió de publicitat Segre, anunci especial de la Fira de Formatges 290,40 €               

5. SGAE, despeses d'actuacions no incloses dins la tarifa plana anual 268,47 €               

6. Músics Girona, actuació pel sopar de la Fira de Formatges 465,85 €               

7. Telefónica Mòbils, despeses linia del personal de brigada 29,22 €                 

8. Telefónica Mòbils, despeses linia del personal de brigada 7,26 €                   

9. Jardineria Bonboix, quota manteniment jardins del mes d'octubre 5.022,44 €            

10. Serveis Vials, placa per carrer 55,66 €                 

11. Neosalus, quota octubre del manteniment dels desfribriladors 43,56 €                 

12. Acronet, neteja i manteniment de les dependències municipals de l'octubre 2.772,64 €            

13. Marvi, quota novembre de l'ascensor de l'Ajuntament 88,33 €                 

14. Marvi, quota novembre de l'ascensor del Local Sociocultural 88,33 €                 

15. Niliona SLU, guiatge de tast de formatges 363,00 €               

16. Stat. Cooperativa, carburant per la calefacció del pavelló 2.458,72 €            

17. Stat. Cooperativa, carburant per la maquinària 159,50 €               

18. Stat. Cooperativa, líquid per ensofatar carrers 132,39 €               

19. Guissona, paper de mans per l'Ajuntament 15,29 €                 

20. Puig&Gené, quota laboral del mes d'octubre 197,65 €               

21. Dr. Windows, monitor per ordinador de secretaria-intervenció 169,40 €               

22. Dr. Windows, consum telefònic del mes d'octubre 198,83 €               

23. Mireia Pomar, gestió de xarxes socials del mes d'octubre 121,00 €               

24. Oficentre, làmpares per les taules de les oficines municipals 178,41 €               

25. Oficentre, material divers per les oficines municipals 260,40 €               

26. Ferreteria Baró, material divers per utillatge 87,00 €                 

27. Lleida Wifi, quota internet municipal del mes de novembre 44,04 €                 

28. Lluís Culleré, control de plagues del mes de setembre 342,00 €               

29. Lluís Culleré, control de plagues del mes d'octubre 342,00 €               

30. M. Lluïsa Puig Romero, taller infantil de titelles per la Fira de Formatges 258,72 €               

31. Vtècnics en Ruta, serveis tècnics per actuació del Correllengua 1.491,32 €            

32. Pack del Pla d'Urgell, servei de missatgeria del mes d'octubre 164,02 €               

33. Sistemas Digitales, facturació de còpies del mes d'octubre 87,94 €                 

34. Gestimpost, liquidació de recaptació del 2n trimestre 615,64 €               

35. Gestimpost, liquidació de recaptació del 3r trimestre 329,53 €               

36. Correus, despeses de segells del mes d'octubre 128,89 €               

37. Reminalto, sopar de la Fira dels Formatges 110,00 €               

38. Gros Mercat, material divers per la Fira de Formatges 86,18 €                 

39. Gros Mercat, material divers per la Fira de Formatges 22,37 €                 

40. Seguretat Arsol, revisions dels extintors de diverses instal·lacions 450,60 €               

41. Pinturas Cruz, treballs de pintura a la façana del cementiri 1.882,28 €            

42. Germans Alsina, material per divesos actes 492,56 €               

43. Aluminis Llir, reparació de sinistre a les portes del pavelló 2.390,05 €            

44. Inst. Garralon, reparacions a l'enllumenat públic 2.812,91 €            

45. Pepita Molló, pinso pels ànecs 83,60 €                 

46. Embotits Gou, tapes pel sopar de la Fira dels Formatges 220,00 €               
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47. Castell del Remei, vi per la Fira dels Formatges 653,40 €               

48. Domènech Serrallers, reparació de la porta de les escoles Av. Sant Roc 117,37 €               

49. Domènech Serrallers, banares per la entrada al cementiri 251,68 €               

50. ECA, inspeccions periòdiques a diverses instal·lacions 450,30 €               

TOTAL --------------->>>> 32.016,46 €     

El Palau d'Anglesola, 12 de novembre de 2018


