
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 la Comissió Executiva de
la Cambra de Comerç de Mallorca, declara que en cas de ser elegit diputat del Congrés
dels Diputats es COMPROMET a:

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

2. Presentar al Congrés dels Diputats les iniciatives parlamentàries necessàries per tal
de defensar els punts programàtics següents:

- Promoure un nou Sistema de finançament autonòmic més equitatiu per les Illes
Balears.

- Negociar en cada tramitació pressupostària les inversions més necessàries que, a
la vegada, serveixin per a compensar el déficit d’inversió pública que històricament
hem patit les Illes Balears.

- Proposar la reducció de la tarifa T3 en els ports de la península per a les mercaderies
en direcció o provinents dels ports de les Illes Balears.

- Defensar la consideració de sector industrial estratègic per a la indústria nàutica
proposant una fiscalitat semblant a la d’altres estats membres de la Unió europea.

- Proposar la transferencia de la gestió dels ports de titularitat estatal a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

- Proposar la transferència de la gestió dels aeroports de les Illes Balears a la Comunitat
Autònoma.

- Defensar la simplificació dels expedients de subvenció al transport de mercaderies.

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.

Palma a 25 de gener de 2008

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


