
1. Enriqueta Salvia, flors per la cantata del 15 de març 113,40 €             

2. Inst. Regué, reparacions a la caseta de reg del costat del tanatori 1.537,91 €          

3. Mireia Pomar, gestió de xarxes i premsa del mes de febrer 181,50 €             

4. ABS Informàtica, servei de revisió de còpia i tancament 561,44 €             

5. Enderrocs Civit, enderroc urgent d'una finca al c/ La Bassa 58 4.940,00 €          

6. Francisco Carrillo, treballs a diversos indrets de la població 326,70 €             

7. Sgae, tarifa anual de drets d'autor de diverses actuacions 2.404,11 €          

8. Marvi, quota abril de manteniment de l'ascensor de l'Ajuntament 93,32 €               

9. Marvi, quota abril de manteniment de l'ascensor del Local Sociocultural 93,32 €               

10. Lluís Culleré, captura de coloms del mes de març 342,00 €             

11. Ferreteria Baró, material per reparacions a diverses instal·lacions 489,34 €             

12. Puiggené, quota laboral del mes de març 182,11 €             

13. Gravolleida, trofeus pel campionat de botifarra 87,14 €               

14. Lleida Wifi, quota d'abril d'internet municipal 47,04 €               

15. Stat. Cooperativa, consum de carburant per la maquinària 143,52 €             

16. Stat. Cooperativa, lloguer de pal anivelladora 16,50 €               

17. Pack del Pla d'Urgell, servei de missatgeria de març 151,00 €             

18. PRFV Reixachs, reparacions a la xarxa d'aigua potable 197,38 €             

19. Dr. Windows, consum telefònic del mes de març 139,66 €             

20. Pintures Bernaus, material per pintar voreres 10,32 €               

21. Correus, despeses de segells del mes de març 1.222,87 €          

22. Centre d'iniciatives A. Olaran, aportació pel campionat de botifarra 550,00 €             

23. Acronet, neteja març de dependències municipals 2.772,64 €          

24. Telefónica Mòbils, consum linia de personal de brigada 8,52 €                 

25. Telefònica Mòbils, consum linia de personal de brigada i alarma piscines 29,22 €               

26. Aluminis Llir, treballs al pavelló i Local Sociocultural 102,85 €             

27. Binari, control de presència per magatzem municipal 589,63 €             

28. Neosalus, quota març de manteniment de desfribriladors 43,56 €               

29. Enderrocs Civit, treballs de paleteria a l'enderroc del c/ La Bassa 58 1.255,98 €          

30. Enderrocs Civit, treballs per l'enderroc del c/ La Fassina 388,41 €             

31. CSITAL, seminari d'actualització jurídica 2019 220,00 €             

32. Francesc Civit, transport de cadires per la cantata 180,00 €             

33. Ferreteria Reñé, material per utillatge i pintar bancs de jardins 113,72 €             

34. Inst. Garralon, reparacions a l'enllumenat públic 6.737,90 €          

35. M. Alba Orobitg, trofeus per la cursa de Sant Blai 546,86 €             

36. Fundació Ilersis, manteniment vials 9.680,00 €          

TOTAL --------------->>>> 36.499,87 €   

El Palau d'Anglesola, 8 d'abril de 2019
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