
CONTRACTE AMB LA CIUTADANIA

PERE SAMPOL I MAS, en representació de la candidatura Unitat per les Illes,
que es presenta a les eleccions generals de dia 9 de març, reunit amb l’entitat
____________________________________________, declara que en cas de
ser elegit diputat del Congrés dels Diputats es COMPROMET a:

1. Informar puntualment als òrgans directius de l’entitat de totes
aquelles iniciatives que es tramitin a les Corts Generals de l’Estat que
puguin afectar o ser d’interès per al sector que representa.

2. Presentar al Congrés dels Diputats les iniciatives parlamentàries
necessàries per tal de defensar els punts programàtics que figuren
en aquest Compromí.

3. Presentar les preguntes i sol.licituds de documentació necessàries
per tal d’obtenir la informació que l’entitat requereixi per a temes
del seu interès.

4. Informar puntualment del resultat de les iniciatives presentades.

5. Donar comptes, com a mínim una vegada a l’any, de l’estat de
tramitació de les iniciatives que figuren en aquest Contracte.

A,                                  de 2008

Signat: Pere Sampol i Mas
Candidat al Congrés per Unitat per les Illes



CONTRACTE AMB LA CIUTADANIA

MARGALIDA MIQUEL PERELLÓ, en representació de la candidatura Unitat
per les Illes, que es presenta a les eleccions generals de dia 9 de març, reunit
amb l’entitat _________________________________________________,
declara que en cas de ser elegida diputada del Congrés dels Diputats es
COMPROMET a:

1. Informar puntualment als òrgans directius de l’entitat de totes
aquelles iniciatives que es tramitin a les Corts Generals de l’Estat que
puguin afectar o ser d’interès per al sector que representa.

2. Presentar al Congrés dels Diputats les iniciatives parlamentàries
necessàries per tal de defensar els punts programàtics que figuren
en aquest Compromís.

3. Presentar les preguntes i sol·licituds de documentació necessàries
per tal d’obtenir la informació que l’entitat requereixi per a temes
del seu interès.

4. Informar puntualment del resultat de les iniciatives presentades.

5. Donar comptes, com a mínim una vegada a l’any, de l’estat de
tramitació de les iniciatives que figuren en aquest Contracte.

A,                                  de 2008

Signat: Margalida Miquel Perelló
Candidata al Congrés per Unitat per les Illes



CONTRACTE AMB LA CIUTADANIA

JAUME SANSÓ I CALDENTEY, en representació de la candidatura Unitat per
les Illes, que es presenta a les eleccions generals de dia 9 de març, reunit
amb l’entitat ____________________________________________, declara
que en cas de ser elegit senador es COMPROMET a:

1. Informar puntualment als òrgans directius de l’entitat de totes
aquelles iniciatives que es tramitin a les Corts Generals de l’Estat que
puguin afectar o ser d’interès per al sector que representa.

2. Presentar al Senat les iniciatives parlamentàries necessàries per tal
de defensar els punts programàtics que figuren en aquest Compromís.

3. Presentar les preguntes i sol·licituds de documentació necessà'88ries
per tal d’obtenir la informació que l’entitat requereixi per a temes
del seu interès.

4. Informar puntualment del resultat de les iniciatives presentades.

5. Donar comptes, com a mínim una vegada a l’any, de l’estat de
tramitació de les iniciatives que figuren en aquest Contracte.

A,                                  de 2008

Signat: Jaume Sansó i Caldentey
Candidat al Senat per Unitat per les Illes



CONTRACTE AMB LA CIUTADANIA

HELENA INGLADA GRAU, en representació de la candidatura Unitat per les
Illes, que es presenta a les eleccions generals de dia 9 de març, reunit amb
l’entitat ____________________________________________, declara que
en cas de ser elegida senadora es COMPROMET a:

1. Informar puntualment als òrgans directius de l’entitat de totes
aquelles iniciatives que es tramitin a les Corts Generals de l’Estat que
puguin afectar o ser d’interès per al sector que representa.

2. Presentar al Senat les iniciatives parlamentàries necessàries per tal
de defensar els punts programàtics que figuren en aquest Compromís.

3. Presentar les preguntes i sol·licituds de documentació necessàries
per tal d’obtenir la informació que l’entitat requereixi per a temes
del seu interès.

4. Informar puntualment del resultat de les iniciatives presentades.

5. Donar comptes, com a mínim una vegada a l’any, de l’estat de
tramitació de les iniciatives que figuren en aquest Contracte.

A,                                  de 2008

Signat: Helena Inglada Grau
Candidata al Senat per Unitat per les Illes


