
ASSUMPTE: INCLUSIÓ EN LA NÒMINA D’INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE 
SERVEIS 
 
En data 4 de maig de 2017 la Presidenta de l’Agència va autoritzar el 
desplaçament, en comissió de serveis, del Sr. Bartomeu Tugores Truyol, amb 
NIF: 43.065.389-M, al “III Congreso APLU DISCIPLINA URBANÍSTICA: Una 
perspectiva global”, que  va tenir lloc a Santiago de Compostela el dies 15 i 16 
de juny de 2017. A més, es feia càrrec del pagament de les despeses 
ocasionades pel desplaçament. 

 
Vists els documents justificatius presentats pel Sr. Bartomeu Tugores Truyol, 
amb NIF 43.065.389-M, Director gerent de l’Agència de defensa del territori 
de Mallorca, a l’objecte de justificar les despeses ocasionades per l’assistència 
al “III Congreso APLU DISCIPLINA URBANÍSTICA: Una perspectiva global”, 
que tingué lloc a Santiago de Compostela el dies 15 i 16 de juny de 2017. 

 
Ateses les competències atribuïdes pels Estatuts de l’Agència, i d’acord amb 
el decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text consolidat del decret 
pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al 
servei de l’administració autonòmica de les Illes Balears, he dictat el següent: 

 
DECRET 

 
1r.- Donar conformitat als justificants presentats. 
 
2n. Autoritzar l’abonament de les despeses ocasionades per assistir al “III 
Congreso APLU DISCIPLINA URBANÍSTICA: Una perspectiva global”, que 
tingué lloc a Santiago de Compostela el dies 15 i 16 de juny de 2017, i, en 
conseqüència, incloure a la nòmina del Sr. Bartomeu Tugores Truyol, amb NIF 
43.065.389-M, les següents quantitats i pels conceptes indicats : 
 
 
 CONCEPTE       IMPORT 
 
-Desplaçament:       353,20 € 
 
   Bitllet d’avió anada (14/6/2017) i tornada (16/6/2017) 
   Despeses de desplaçament taxi: 

 
-Allotjament: Factura hotel.     155,00 € 
 
-Manutenció: 
 

Dia 14: mitja dieta        43,29 € 
Dies 15 i 16: dieta sencera  86,57 x 2    173,14 € 
 

      TOTAL              724,63 € 

Palma, 4 d’agost de 2017 

La Presidenta de l’Agència           El Secretari de l’Agència 
      
 
 
Mercedes Garrido Rodríguez       Manuel García Aguirre 
 


