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PSOE, Podem i Ciutadans
demanaran explicacions per la
candidatura de Soria
Rivera critica que Rajoy proposi "sense pudor" un ministre amb "diners en
paradisos fiscals" | El Grup Parlamentari Socialista i el Grup d'Units Podem han
registrat una petició de compareixença urgent del ministre d'Economia, Luis de
Guindos

José Manuel Soria | ACN

El Grup Parlamentari Socialista i el Grup d'Units Podem han registrat una petició de compareixença
urgent aquest dissabte del ministre d'Economia, Luis de Guindos, en el ple de la Cambra Baixa
perquè ofereixi explicacions sobre la decisió de l'executiu de proposar com a director executiu del
Banc Mundial a l'exministre d'Indústria José Manuel Soria, que va dimitir després d'aparèixer
en els "papers de Panamà".
El portaveu del grup socialista al Congrés, Antonio Hernando, va qualificar en Twitter aquesta
proposta com una "vergonya" després de conèixer aquest divendres la proposta de l'executiu,
mentre que el portaveu al Congrés i secretari polític de Podem, Íñigo Errejón, va censurar aquest
"premi" a l'exministre.
"Sòria: d'ocultar comptes a Panamà a alt càrrec del Banc Mundial. Exigim compareixença de De
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Guindos al Congrés", va escriure divendres a la nit la formació en Twitter sota l'etiqueta
'#PuertasGiratorias' i després d'un tuit en què recorda que aquest lloc estava remunerat en 2015
amb un sou de 226.000 euros a l'any, lliures d'impostos, gairebé 620 euros al dia.
Ciutadans també demanarà explicacions
El president de Ciutadans (C'S), Albert Rivera, ha criticat que el president "en funcions", Mariano
Rajoy, proposi "sense cap pudor" un ministre que va dimitir per "tenir diners en paradisos fiscals"
i ha anunciat que "obligaran" els populars a explicar al Congrés dels Diputats.
En un acte polític a Vitòria, Rivera s'ha preguntat "No hi havia un altre espanyol, i mira que hi ha
espanyols, per proposar?", ha interpel·lat a l'executiu de Rajoy. "De veritat que no hi ha cap
espanyol que pagui els seus impostos i que compleixi amb les seves obligacions tributàries per
posar-lo al Banc Mundial?", ha insistit. "Jo crec que no, per la qual cosa el PP haurà de donar
explicacions de l'inexplicable al Congrés", ha considerat.
La Comissió d'Avaluació de candidatures a les Institucions Financeres Internacionals (IFIs) ha
proposat per al lloc de director executiu del Banc Mundial a l'exministre d'Indústria José Manuel
Soria, que ha presentat la seva dimissió al capdavant d'aquest Ministeri el mes d'abril passat
després d'aparèixer el seu nom relacionat amb empreses offshore en els anomenats "papers de
Panamà".

https://www.naciodigital.cat/noticia/115065/psoe-podem-ciutadans-demanaran-explicacions-candidatura-soria
Pagina 2 de 2

