
CANDIDATURA INDEPENDENT  DE  JOSEP MARIA PAÑOS PASCUAL 

 

ARA ES EL MOMENT, PER UN COL.LEGI PROFESSIONAL DE 

DEBÓ, VOTA INDEPENDENT. 

Perquè no som ni dels uns ni dels altres,  només advocats 

i advocades, per un col.legi apolitic i profesional de debó. 

En estas elecciones, da la sorpresa y vota 

Independiente.!!!!.   Que por fin alcen su voz los miles y 

miles de abogados y abogadas que nunca votan. 
 

QUI SÓC? 

Josep M Paños Pascual. Candidat a degà: (Barcelona, 1965). Advocat i Gestor 
Administratiu. Col·legiat a l’ICAB el 1991. És membre no exercent del Col·legi de 
Gestors Administratius de Catalunya des de 2002. Membre fundador i president de 
l’Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals (ACAT). Membre de 
la Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID). Col·laborador de les 
revistes “Indicator” i “Contable”, ha fet nombrosos seminaris i ponències sobre temes 
fiscals, mercantils i comptables. 

PROPOSTES PEL CANVI 

 

LES MES INDISPENSABLES: 

-Lluitar per una col·legiació voluntària que acabi amb l’obligatorietat 

d’estar en el ICAB tan si es vol com si no. La lliure competència 

millora les prestacions i els serveis. Cal que el Col·legi es transformi 

en una veritable associació professional. 
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-Reforma electoral urgent per establir el vot electrònic i que la 

candidatura independent més votada formi part de la junta de govern. 

-Lluitar per un millor tracte fiscal de la nostre professió: exempció de 

IRPF i IVA pel torn d’ofici, deducció fiscal dels desplaçaments 

professionals i dels vehicles, despeses de formació, etc.  

-Eliminació immediata de qualsevol enviament amb paper que malmet 

la nostra natura i es una despesa evitable i la seva substitució per via 

on line (revista jurídica, el món jurídic, etc.). 

-CERO política en nuestro colegio. Quien quiera politizarlo que funde 

un partido u otra asociación profesional de abogados.  

 

EL COL.LEGI: 

- Fer una auditoria de debò dels comptes del ICAB per saber com i on 

gastem els nostres diners, retallar despeses innecessàries i supèrflues i 

destinar més recursos als col·legiats. 

- Que es creï una comissió que redacti el llibre blanc de la reforma del 

col·legi i de la professió i on es recullin les opinions dels col·legiats. 

- Preveure que els col·legiats que estiguin en situació econòmica precària 

no paguin la quota. 

- Destinar el 0,7% del pressupost per ajudar econòmicament als nostres 

companys i companyes en situació econòmica precària. 

-Despolititzar el col·legi i convertir-lo amb un eina al servei del col·legiat. 

- Crea una comissió per revisar i millorar la RC professional. 

- Crear una comissió específica perquè proposi les reformes necessàries per 

millorar l’Administració de Justícia. 

SERVEIS AL COL.LEGIAT: 

- Disposar d’una base de dades gratuïta pels col·legiats. 

- Enviar gratuïtament models i informació d’interès per la professió. 

- Beneficis socials 

- Fomentar una formació d’interès i a un preu assequible als col·legiats, 

escollin bons ponents i matèries d’interès professional. 



- Fomentar la signatura de convenis amb entitats públiques i privades 

d’interès per la professió. 

- Reduir dràsticament totes aquelles despeses que no siguin útils pels 

col·legiats. 

- Revisar els serveis als col·legiats per millorar-los i ampliar-los. 

- Congelar i abaixar les quotes col·legials, tinguin cura dels col·legiats en 

situacions econòmiques greus. 

- Dignificar el torn d’ofici 

- Promoure el bon nom de la professió i la seva utilitat social. 

- Potenciar i millorar els serveis i les eines a disposició dels col·legiats en 

les seus judicials i les delegacions. 

- Fomentar les activitats culturals i socials per fer un col·legi més obert i 

participatiu. 

- Crear un veritable servei d’atenció al Col·legiat així com un departament 

de consultes gratuït. 

- Impulsar les noves tecnologies i facilitar el seu accés a tots els col·legiats. 

- Creació d’una comissió d’auditoria independent per revisar els comptes 

del Col·legi i que siguin transparents. 

- Fomentar una relació fluida entre la Junta i els col·legiats. 

- Fomentar de forma gratuïta cursets d’idiomes pels col·legiats donant un 

valor afegit a la nostra professió. 

- Gratuïtat dels dictàmens sobre honoraris. 

 

FEM EL COL·LEGI UNA MICA MÉS NOSTRE 

Companys, companyes, no pot ser que només voti el 10% dels col·legiats. 

Això vol dir que una immensa majoria no se sent representada en la Junta. 

Cal que hi vagi gent independent, gent sense lligams ni compromisos, gent 

que treballi pels col·legiats. 

Volem un col·legi lliure, voluntari, sense cap mena de col·legiació forçosa, 

on els col·legiats ho siguin de debò i no forçats 
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CONTACTE 

Si vols exposar les teves inquietuds o preguntar-me qualsevol cosa, no 

dubtis. Envia un e-mail a josepmpanyos@yahoo.es 

 

Pagina web: https://sites.google.com/site/josepmpanyos 

 

 

 

mailto:josepmpanyos@yahoo.es
https://sites.google.com/site/josepmpanyos

