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33 Naudi i Miralles a la seu d’SDP. 

@MireiaAguilar

CONTROL PARLAMENTARI

S DP va tornar a registrar 
ahir al matí davant la Sin-
dicatura una pregunta en 
relació a la cotització dels 

treballadors per compte propi a la 
CASS. El secretari del partit, Joan 
Marc Miralles va indicar que es trac-
tava de «la tercera vegada» que fan 
la mateixa pregunta sense haver ob-
tingut resultats satisfactoris, a pa-
rer seu 

«Sabem que el Govern hi està tre-
ballant però fa vuit mesos que van 
dir que en quatre mesos presentari-
en les conclusions», va explicar Mi-
ralles, qui també va opinar que «de 
complicat no hi ha res quan hi ha vo-
luntat», al·ludint a la suposada com-
plexitat d’implementar un sistema 
més just per a les cotitzacions dels 
autònoms que estaria fent endarre-
rir el procés. 

«Hi ha diverses opcions, potser la 
més senzilla sigui regularitzant els 
pagaments a finals d’any tenint en 
compte els diners que s’han generat. 

SDP torna a demanar per les 
cotitzacions dels autònoms
És la tercera vegada 
que el grup pregunta 
per la problemàtica
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Però també es podria fer per franges 
o sectors», va apuntar el conseller ge-
neral Víctor Naudi. 

ACLARIMENT DE DESPESES / SDP va regis-
trar, a més, unes altres dues qüesti-
ons ahir que s’hauran de respondre 
oralment durant la propera sessió de 
preguntes el proper 16 de novembre. 

Una d’elles fa referència a un estu-
di que el Ministeri de Turisme hau-
ria encarregat per a conèixer la viabi-

SDP vol saber «les xifres absolutes de 
la remuneració perquè a l’edicte pu-
blicat al BOPA s’especifica que es trac-
ta d’una adjudicació directa, amb un 
preu cert del 20% de la remuneració 
bruta anual», va dir Miralles. 

«Per respecte a la llei de contracta-
ció pública i per saber perquè no són 
suficients els vuit treballadors fixes 
de l’Uifand» són els motius d’SDP per 
a la demanda d’informació, segons 
van detallar. H

AP / VIRGINIA MAYO

33 El ministre espanyol Luis de Guindos, ahir a Brussel·les. 

El ministre d’Economia, Indústria 
i Competitivitat espanyol, Luis de 
Guindos, va afirmar ahir que An-
dorra es troba en «procés de millo-
ra», respecte del seu estatus de pa-
radís fiscal. 

La valoració va arribar en el con-
text de l’anunci d’una proposta de 
crear una «llista gris» de paradisos 
fiscals, paral·lela a la «llista negra»  
de països que no cooperen amb la 
lluita contra l’evasió fiscal. 

PROPOSTA ANTIEVASIÓ

De Guindos considera que 
Andorra està millorant
El ministre espanyol 
proposa crear una «llista 
gris» de paradisos fiscals

De Guindos no va aclarir ben bé 
si Andorra formaria part d’aquesta 
«llista gris», només va assenyalar la 
millora del Principat. El ministre 
va comentar que la seva proposta 
de llista inclouria «les jurisdicci-
ons que estan en procés de sortir de 
la llista negra i que van complint 
amb els requisits per a ser conside-
rades jurisdiccions que complei-
xen amb els requisits de transpa-
rència», segons informa EP. 

La proposta de De Guindos va ar-
ribar dos dies després de la filtració 
dels Papers del paradís, un conjunt 
de 13,4 milions de documents que 
revelen l’existència d’actius finan-
cers i comptes bancaris en localit-
zacions compromeses. H

EL PERIÒDIC
BRUSSEL·LES

litat del recinte mul-
tifuncional, com va 
declarar a EL PERIÒ-
DIC Francesc Camp 
en una entrevista 
publicada la setma-
na passada. 

SDP vol conèi-
xer «en base a quins 
criteris» s’ha selec-
cionat l’empresa i 
«quin és el cost real 
de la contractació en 
xifres absolutes». 

L’última deman-
da presentada se 
centra en l’aclari-
ment de la contra-
ctació d’una empre-
sa especialitzada en 
la recerca de perso-
nal per a la Uifand. 

Concretament, 


