
1. Serv. Anàlisis el Pla, analítiques de l'aigua potable 60,42 €                 

2. Serv. Anàlisis el Pla, analítiques de l'aigua potable 78,63 €                 

3. Telefònica Mòbils, consum linia personal municipal 7,51 €                   

4. Telefònica Mòbils, consum linia personal municipal 29,22 €                 

5. Absis, revisió de còpia comptable de l'exercici 2017 561,44 €               

6. Lleida Wifi, quota internet municipal del mes de març 44,04 €                 

7. Hibu Connect, publicitat a les pàgines blanques i grogues 827,54 €               

8. Emerpro, servei d'ambulància per la cursa de Sant Blai 360,00 €               

9. Acronet, neteja de febrer dels edificis municipals 2.772,64 €            

10. Puig&Gené, quota laboral del mes de febrer 197,65 €               

11. Jardineria Bonboix, material per a jardins 862,73 €               

12. Jardineria Bonboix, treballs al cementiri 514,25 €               

13. Jardineria Bonboix, quota febrer de manteniment de places i jardins 5.022,44 €            

14. Lluís Culleré, control de plaga de coloms del mes de febrer 342,00 €               

15. Distriplac, material per reparacions a diversos indrets 322,16 €               

16. Distriplac, material per reparacions a diversos indrets 73,05 €                 

17. Garrofé, formigó per reparació de carrers 156,09 €               

18. Bernaus, material per pintar l'Ajuntament i cementiri 242,25 €               

19. Ferreteria Baró, material per reparar pavelló i cementiri 476,72 €               

20. Mireia Pomar, gestió de xarxes socials del mes de febrer 121,00 €               

21. Ferreteria Reñé, roba per brigada i material per reparacions 223,43 €               

22. David Oller, material per utilitzar a diversos indrets 105,00 €               

23. Pack del Pla d'Urgell, servei de missatgeria del mes de febrer 145,81 €               

24. Domènech Serrallers, material per reparacions als carrers 105,75 €               

25. MTB Distribuciones, material pel consultori mèdic 80,76 €                 

26. Correus, despeses de segells del mes de febrer 90,33 €                 

27. Mancomunitat, consum d'aigua del mes de desembre 3.328,82 €            

28. Subirós, actuació per la festa de les cassoles 726,00 €               

29. Garrofé, formigó per reparació de carrers 161,54 €               

30. Embotits Gou, menús per músics de Festa de les Cassoles 41,58 €                 

31. Dr. Windows, consum telefònic del mes de febrer 107,68 €               

32. Puig&Gené, presentació del model 347 90,75 €                 

33. Romà, contenedor de material per diverses reparacions 174,07 €               

34. Stat. Cooperativa, consum de carburant per la maquinaria   239,33 €               

35. Stat. Cooperativa, consum de gasoil per calefacció de pavelló 704,22 €               

36. PRFV Reixachs, material per reparacions de la xarxa d'aigua 401,57 €               

37. Sistemas Digitales, facturació de còpies de febrer 104,85 €               

38. Castells, lloguer de taules i cadires per festa major d'hivern 928,68 €               

39. SGAE, tarifa anual dels drets d'autor per l'any 2018 2.375,62 €            

40. Àrids Bosch, material divers per reparacions 248,05 €               

41. Inst. Garralón, reparacions a l'enllumenat públic 169,40 €               

42. Inst. Garralón, reparacions al camp de futbol 87,12 €                 

TOTAL --------------->>>> 23.712,14 €     

El Palau d'Anglesola, 12 de març de 2018

RELACIÓ DE FACTURES APROVADES EN LA J.G 09-03-2018 


