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ra participa en la
nual de comités
ia rebre un guardó per la seva tasca

Sofia és presidenta d'honor del comité espanyol de I'Unicef,

lració internacional.

rRu¡Aun"
adament, la 53a reu-
ral dels comités nacio-
liUnicef se celebra iust
pas cre l'nuraca ^tnrg$

mánia está tenint uns
devastadors per a la

ó. I és que les darre-
rrmacions apunten que
s 22.000 persones han
t1.000 estan desapare-

gudes i cinc milions més no
tenen aigua potable ni electri-
citat.

Per aquest motiu, des
d'Andorra ja s'está responent
a la crida internacional de la
Creu Roja amb una aportació
de 15.000 euros des del minis-
teri d'Exteriors i la plataforma
d'ONG d'Andorra, presidida
per Cáritas Andorra, ja ha en-
gegat els mecanismes per la
crida solidária. *

lnnouar per
una economia
sostenible

El Centre Andorra Sostenible
va presentar ahir la publicació
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Fiabci signa un acord per
facilitar la tramitació de

El president de la Fiabci Andorra i la representant de la firma Strong Advocats
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La Federació de Professionals
d'Agents i Gestors Immobili-
aris (Fiabci) va signar a finals
d'abril un conveni de col-
laboració amb la firma d'ad-
vocats Strgng de Barcelona,
amb l'objectiu de facilitar als
associats de Fiabci Andorra
la tramitació de la declaració
de renda i patrimoni de l'any
2007, obligada pe¡ als no-re-
sidents a l'Estat espanyol eue
tenen propietat al país veí del
sud. ,La Federació ha arribat
a aquest acord després de "la
gran confusíó" que ha generat
aquesta figura impostiva entre
els residents. i nacionals del

Principat.
les ¿e la Fiabci s;adverteix

que en e1 cas de l'impost de pa-
trimoni la supressió i exempció
de la declaració del2007, la que
s'está fent en aquests moments,
encara no es preveu, ja que va
entrar el vigor el 18 d'abril pas-
sat, quán va ser aprovada pel
consell de ministres del Go-
vern espanyol.

Al marge de la signatura, des
de la federació també s'assessó-
rará els clients sobre qüestions
relacionades amb els drets dels
no-residents a l'Estat espanyol,
com poden ser la constitució
de societats, la residéncia pas-
siva i el dret successori, entre
altres temes. *
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Per acord del Consell d'Administració de la CaixaAndsrranade Seguretat Soci-
al, es vol procedir a la contractació d'un/a técnic/a de grau mitjá o superior per
al Departamentde Sistemes d'lnformació.

Les condicions que es tindran en compte per a l'atribució d'aquesta plaga són
lés següents:

. Nacionalitat preferentment andorrana.'

. Titulació de grau mitjá o superior, preferentment en informática.
'Experiéncia minima de tres anys en análisis i programació.


