
1. Pintures Tarròs, pintures per escoles i carrosses de reis 149,65 €             

2. Agust Càtering, coques per la cursa de Sant Blai 462,00 €             

3. Domènench Serrallers, xapa d'alumini per les escoles 24,20 €               

4. Núria Simó, material per la cursa de Sant Blai 32,66 €               

5. Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, certificat digital de representant 16,94 €               

6. Ambulàncies Egara, servei d'ambulància per la cursa de Sant Blai 314,00 €             

7. Lleida Wifi, quota de febrer d'internet municipal 44,04 €               

8. Dr. Windows, consum telefònic del mes de desembre 115,59 €             

9. Sic24, revisió i reparació a la càmares del pavelló poliesportiu 104,73 €             

10. Oficentre, tóner per la impressora del jutjat 165,07 €             

11. Marvi, quota de manteniment de l'ascensor del Local Sociocultural 88,33 €               

12. Marvi, quota de manteniment de l'ascensor de l'Ajuntament 88,33 €               

13. Pack del Pla d'Urgell, servei de missatgeria del mes de gener 164,02 €             

14. Lluís Culleré, captura de coloms del mes de gener 342,00 €             

15. Puiggené, quota laboral del mes de gener 182,11 €             

16. Sistemas Digitales, facturació de còpies del mes gener 137,63 €             

17. Correus, despeses de segells del mes de gener 62,31 €               

18. Lyreco, paper per les oficines municipals 699,86 €             

19. Marvi, quota febrer de manteniment de l'ascensor de l'Ajuntament 88,33 €               

20. Marvi, quota febrer de manteniment de l'ascensor del Local Sociocultural 88,33 €               

21. Ferreteria Baró, material per utillatge i còpies de claus del L. Sociocult. 222,59 €             

22. Aquatreat, material per reparar la depuradora del SAU3 1.088,32 €          

23. Cercolleida, valla i porta pel Parc de Salut 1.491,24 €          

24. Jesus Palau, 1r pagament del contracte de redisseny de l'escut municipal 605,00 €             

25. Embotits Gou, sopar per la Festa Major 2.199,12 €          

26. Bonboix, reparacions als motors bomba i treballs al camp de motocross 1.188,58 €          

27. Bonboix, quota de gener de manteniment d'enjardinaments 5.022,44 €          

28. MTB Distribuciones, material divers per consultori mèdic 119,02 €             

29. Acronet, neteja gener de dependències municipals 2.772,64 €          

30. Absis, quota anual de manteniment del programa de taxes 5.037,94 €          

31. Neosalus, quota gener de manteniment de desfribriladors 43,56 €               

32. Associació de Municipis per la Independència, quota associat 2019 262,00 €             

33. Axon web, renovació de domini i hosting 193,60 €             

34. Subirós, batucada per la Cursa de Sant Blai 605,00 €             

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

36. Telefónica Mòbils, consum linia de personal de brigada 7,99 €                 

37. Solé Torrens, aigües pels músics de la Festa Major 64,50 €               

38. Solé Torrens, entrepans per la Cursa de Sant Blai 297,63 €             

39. Mancomunitat, consum d'aigua del mes de desembre 3.320,21 €          

40. Cooperativa, consum de carburant per la maquinària 390,00 €             

41. Cooperativa, consum de gasoil de calefacció per pavelló 3.478,86 €          

42. Chronos Iter 5, despeses d'inscripcions i cronos per la Cursa de Sant Blai 1.113,97 €          

43. Mireia Pomar, gestió de xarxes socials de gener 181,50 €             

TOTAL --------------->>>> 33.105,06 €   

El Palau d'Anglesola, 7 de febrer de 2019

RELACIÓ DE FACTURES APROVADES EN LA J.G 06-02-2019 


