
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'STEI-i, declara que, en
cas de ser elegit diputat del Congrés dels Diputats, es COMPROMET a:

1. Informar puntualment a la Mesa de totes aquelles iniciatives que es tramitin a les
Corts Generals de l'Estat que puguin afectar o ser d'interès per als funcionaris públicsde
les Illes Balears.

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

- Proposar l'equiparació del plus d'insularitat per als funcionaris de l'Administració
de l'Estat a les Illes Balears amb el de les Illes Canàries.

- Defensar, en la tramitació dels Pressuposts Generals de l'Estat, una clàusula de
salvaguarda que eviti la pèrdua de poder adquisitiu per als funcionaris com a
conseqüència de la inflació.

- Proposar la millora progressiva del Catàleg de Llocs de Feina de les Administracions
de l'Estat a les Illes Balears.

- Proposar l'aplicació de la jubilació parcial i la jubilació anticipada als treballadors
de l'Administració General de l'Estat.

- Reivindicar un Finançament digne i just per les Illes Balears que se revertesqu en
la millora dels nostres serveis públics.

- Canvi de la legislació laboral per una representativitat sindical acord amb la
realitatde l'Estat i en contra del bisindicalisme existent

3. Presentar les preguntes i sol·licituds de documentació necessàries per tal d'obtenir
la informació que la Mesa 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 18 de febrer de 2008

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


