
1. Neosalus, quota manteniment desfibriladors del mes de juliol 43,56 €               

2. Sic24, reparacions a les càmares del pavelló 166,07 €             

3. Consell Esportiu, servei de socorristes del mes de juliol 4.185,00 €          

4. Bonboix, quota de manteniment de jardins de juliol 5.022,44 €          

5. Marvi, quota agost manteniment de l'ascensor del Local Sociocultural 93,32 €               

6. Marvi, quota agost de manteniment de l'ascensor de Casa de la Vila 93,32 €               

7. Oficentre, material divers per les oficines municipals 37,92 €               

8. Puig&Gené, quota laboral del mes de juliol 259,85 €             

9. Lluís Culleré, control de plagues de coloms del mes de juliol 342,00 €             

10. Jordi Baró, material divers per manteniment general 55,42 €               

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

12. Stat. Cooperativa, carburant per la maquinària 171,26 €             

13. Toll Andreu, reactiu per les analítiques de l'aigua potable 35,70 €               

14. Telefònica mòbils, consum linia personal de brigada i Ajuntament 15,23 €               

15. Telefònica, linia de fibra d'internet municipal 41,73 €               

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

17. Dr. Windows, consum telefònic del mes de juliol 133,64 €             

18. Instal·lacions Garralon, manteniment de l'enllumenat de juliol 4.256,62 €          

19. Fridecal, sal per les piscines municipals 131,29 €             

20. Novoquímica, clor per les piscines municipals 1.375,77 €          

21. Hidrocar, neteja del clavegueram del c. Gaudí 247,50 €             

22. Correus, despeses de segells del mes de juliol 710,47 €             

23. Rentokil, fumigació de diverses instal·lacions municipals 426,14 €             

24. Copisteria Mollerussa, enquadernació de llibres comptables 24,77 €               

25. Sistemas Catalunya, facturació de còpies de juliol 129,87 €             

26. Llibreria Sarri, adquisició de llibres per la biblioteca 263,55 €             

27. Jesús Palau, actualitzacions a la pàgina web municipal 36,30 €               

28. Manter, manteniment anual de calderes d'instal·lacions municipals 1.339,47 €          

29. Pack del Pla d'Urgell, servei de missatgeria del mes de juliol 175,73 €             

30. Tallers A. Miquel, reparació al traspalet del pavelló 116,45 €             

31. Andrea Elias, disseny de logo i cinta 64,98 €               

32. Acronet, neteja i manteniment de dependències municipals de juliol 2.772,64 €          

33. Solred, consum de carburant per la maquinaria 44,00 €               

34. Fridecal, treballs de reparació als motors de les piscines 3.634,04 €          

35. Oh Colors, cartells i tiquets per sopar de tapes a la fresca 329,54 €             

36. Raibor Espectacles, actuació per sopar de tapes a la fresca 574,75 €             

37. Dr. Windows, televisió amb soport i mini ordinador 1.213,93 €          

38. Endesa, consum enllumenat públic de SAU1 sector 1 367,21 €             

39. Endesa, consum enllumenat públic SAU1 sector 2 470,06 €             

40. Endesa, consum enllumenat públic SAU1 sector 3 339,49 €             

41. Endesa, consum enllumenat públic de Pou Nou 609,15 €             

42. Endesa, consum enllumenat públic de SAU3 quadre 1 484,83 €             

43. Endesa, consum enllumenat públic de SAU3 quadre 2 197,12 €             

44. Endesa, consum enllumenat públic de SAU3 quadre 3 239,82 €             

45. Endesa, consum enllumenat públic de SAU3 quadre 4 348,63 €             

46. Endesa, consum enllumenat públic Av. Sant Roc 155,27 €             

47. Endesa, consum enllumenat públic de Pompeu Fabra 274,73 €             

48. Endesa, consum enllumenat públic de zona UA8 693,06 €             

49. Endesa, consum enllumenat públic de c/ Urgell 75 555,66 €             

50. Endesa, consum enllumenat públic PP2-SAU2 549,38 €             
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51. Endesa, consum enllumenat públic Av. Poal 501,09 €             

52. Endesa, consum enllumenat públic de Folch i Torres 490,44 €             

53. Endesa, consum enllumenat públic de c/ Urgell 66 452,16 €             

54. Endesa, consum enllumenat de la depuradora de SAU3 839,00 €             

55. Endesa, consum enllumenat motor bomba Av. Raval 30,77 €               

56. Endesa, consum enllumenat motor bomba de Pompeu Fabra 80,24 €               

57. Endesa, consum enllumenat del pavelló poliesportiu 345,42 €             

58. Endesa, consum enllumenat de les piscines municipals 1.798,28 €          

59. Endesa, consum enllumenat del camp de futbol 392,37 €             

60. Endesa, consum enllumenat del consultori mèdic (del 01-07 al 20/07) 121,04 €             

61. Endesa, consum enllumenat del consultori mèdic (del 20-07 al 01/08) 103,68 €             

62. Endesa, consum enllumenat de Casa de la Vila (del 01-07 al 20/07) 312,70 €             

63. Endesa, consum enllumenat de Casa de la Vila (del 20-07 al 01/08) 324,13 €             

64. Endesa, consum enllumenat del tanatori municipal 90,69 €               

65. Endesa, consum enllumenat escoles Plaça Generalitat 130,93 €             

66. Endesa, consum enllumenat del Local Sociocultural 861,10 €             

67. Telefònica, consum linia del consultori mèdic 41,93 €               

68. Telefònica, consum linia ascensor del Local Sociocultural 21,48 €               

69. Telefònica, consum linia ascensor de Casa de la Vila 22,89 €               

70. Telefònica, consum linia del fax de les oficines municipals 17,62 €               

71. Telefònica, consum linia de fibra de Casa de la Vila 57,02 €               

72. Endesa, consum gas de Casa de la Vila 72,00 €               

73. Endesa, consum gas de les escoles Av. Sant Roc 96,55 €               

74. Romà Insfraestructures, contenidor runa i material divers 390,36 €             

75. Maite Teixidó, tiquets diversos per sopar de tapes 78,34 €               

76. Puig&Gené, presentació de la liquidació del IVA del 3r trimestre 48,40 €               

77. Bar Pyramid, tapes pel sopar a la fresca 494,00 €             

78. Dr. Windows, renovació del pack d'hores anuals de manteniment 1.452,00 €          

79. Novoquímica, clor per les piscines municipals 120,40 €             

80. Segre Serveis, beure per la barra del sopar de tapes 546,25 €             

81. Segre Serveis, beure per la barra del sopar de tapes 146,35 €             

82. Segre Serveis, abonament beure de la barra del sopar de tapes 225,36 €-             

83. Embotits Gou, tapes per sopar a la fresca 540,00 €             

84. Gros Mercat, material pel sopar de tapes a la fresca 70,56 €               

85. Gros Mercat, abonament de material de sopar de tapes a la fresca 18,81 €-               

86. Marta Saltó, tapes per sopar a la fresca 540,54 €             

87. Marta Saltó, aperitiu per la festa de Sant Roc 275,55 €             

88. eBando, contractació de pack d'extres 12,10 €               

89. Mancomunitat, consum d'aigua del mes de juny 3.632,94 €          

90. Eurofins, analítiques de les piscines i de la xarxa d'aigua potable 383,58 €             

91. Guissona, material divers per les piscines municipals 41,09 €               

92. Agust Catering, tapes per sopar a la fresca 540,00 €             

93. Amazon, fàsteners per les oficines municipals 10,09 €               

94. Inst. Regué, treballs a diversos indrets municipals 195,60 €             

95. Inst. Regué, treballs reparació subministrament d'aigua a casa M. Tribó 143,05 €             

96. Guissona, material divers per les piscines municipals 34,19 €               

97. Cal Colau, tapes per sopar a la fresca 540,00 €             

98. Cal Colau, material per diversos indrets municipals 414,59 €             

99. 7  de 7 Alternatiu, tapes per sopar a la fresca 540,00 €             

100. Reminalto, tapes per sopar a la fresca 540,54 €             



101. Antoni Colom, reparacions a diversos indrets municipals 232,37 €             

102. Albert Gilabert, actuació musical a les piscines per Sant Roc 212,00 €             

103. Cal Garrabou, senyeres per Festa Major 85,00 €               

TOTAL --------------->>>> 53.232,29 €   

El Palau d'Anglesola, 1 de setembre de 2019


