
1. David Cruz, pintar el Local dels Joves 4.843,51 €          

2. Inst. Garralon, substitució i col·locació de fanals a la Pl. Catalunya 6.040,93 €          

3. Inst. Garralon, substitució i col·locació de fanals al polígon 8.793,55 €          

4. Laiccona, analítiques de la xarxa d'aigua potable 36,17 €               

5. Neosalus, quota d'abril de manteniment de desfribriladors 43,56 €               

6. Acronet, neteja d'abril de dependències municipals 2.772,64 €          

7. Caixabank, despeses de correu 0,85 €                 

8. Subirós, actuacions i despeses diverses de la setmana cultural 4.216,85 €          

9. Bonboix, quota d'abril de manteniment de jardins 5.022,44 €          

10. Telefónica Mòbils, consum linia de personal de brigada 7,95 €                 

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

12. Puiggené, quota laboral del mes d'abril 182,11 €             

13. Dr. Windows, sai per les oficines municipals 114,95 €             

14. Dr. Windows, consum telefònic del mes d'abril 139,66 €             

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

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

17. Lleida Wifi, quota de maig d'internet municipal 47,04 €               

18. Llibreria Sarri, adquisició de llibres per la biblioteca municipal 250,34 €             

19. Llibreria Dalmases, adquisició de llibres per la biblioteca municipal 270,21 €             

20. Copisteria Mollerussa, enquadernació de llibres de comptabilitat 122,19 €             

21. Oficentre, material divers per les oficines 59,76 €               

22. Sistemas Digitales, facturació de còpies del mes d'abril 86,79 €               

23. Pack del Pla d'Urgell, servei de missatgeria d'abril 164,02 €             

24. Gravolleida, figures reconeixement per la Festa de la Vellesa 626,90 €             

25. L'Atrevit, sopar per DJ's de la Festa Flaix 256,10 €             

26. Stat. Cooperativa, consum de carburant per la maquinària 148,26 €             

27. Impre Art, talonaris de tiquets per diversos actes 137,94 €             

28. Laura Rossell, rentar la roba de Reis 686,80 €             

29. Acristallaments Miquel, reparar vidres trencats a escola i L. Jovent 393,25 €             

30. Embotits Gou, dinar per la Festa de la Vellesa 3.925,35 €          

31. Embotits Gou, esmorzar per la bicicletada/caminada 298,10 €             

32. Agustí Foguet, postres pel dinar de la Festa de la Vellesa 440,00 €             

33. Lluís Culleré, captura de coloms del mes d'abril 342,00 €             

34. Enriqueta Salvia, flors per la Festa de la Vellesa 178,00 €             

35. Inst. Regué, reparacions a la caseta de reg, escoles i pavelló 772,89 €             

36. Flaix, d'j per la Festa Flaix 2.662,00 €          

37. Correus, despeses de segells del mes d'abril 177,06 €             

38. Electrostocks, hidronvell per pou o dipòsit d'aigua 110,48 €             

39. Ferreteria Reñé, material per utillatge i pintar bancs de jardins 44,14 €               

40. Ferreteria Baró, material per utillatge i pintar bancs de jardins 604,76 €             

41. Bonjoch, cable convertidor a senyal digital 29,00 €               

42. Joan Mujal, actuació "La Sal dels Mars" per carnestoltes 1.754,50 €          

43. Puiggené, presentació IVA 1r trimestre 48,40 €               

44. Material i Forjats 2011, servei de grua 471,90 €             

TOTAL --------------->>>> 47.539,21 €   

El Palau d'Anglesola, 13 de maig de 2019
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