UNIÓ DE FUTBOL BASE JÀBAC i TERRASSA
_____________________________________________________________________________
COMUNICAT OFICIAL
EN RESPOSTA A LES DECLARACIONS DE L'ALCALDE DE TERRASSA, Sr. ALFREDO VEGA, AL
DIARI DE TERRASSA DEL DIA 29/12/2017 EN REFERÈNCIA A LES INSTAL·LACIONS PAGADES
PER LA FUNDACIÓ P.E. TERRASSA FC.

1. "Todo funcionó bien mientras Guillermo Cabello era el presidente del Terrassa, pero cuando
lo dejó comenzaron los incumplimientos".
Ens agradaria saber de quins incompliments es tracta ja que, per part de la Fundació, s'han
respectat totes les condicions signades en la concessió municipal de l'any 2001.

2. "Preservar la actividad deportiva es algo que puede hacerse con las cuotas de los padres".
Som un club que té el reconeixement de tot el futbol català i també a nivell nacional. No
creiem oportú que ningú ens digui com hem de gestionar una entitat esportiva i la seva
tresoreria.

3. "Terrassasports aportaba 60.000€ mensuales y ahora aporta 5.000€".
Parlar dels lloguers d'aquesta manera demostra l'afany per voler confondre la nostra gent i els
ciutadans de Terrassa. Aclarim:
- Terrassasports pagava 60.000€ mensuals mentre tenia 7.000 socis. D'aquests, 26.000€ eren
destinats a pagar les instal·lacions que s'havien construït, i 28.000€ eren destinats a pagar els
subministres de llum i gas. La resta anaven destinats al futbol.
- Amb l'arribada de la crisi econòmica els socis van descendir fins als 5.000, i actualment es
disposa de 4.500 abonats. Per aquest motiu, la quantitat a pagar baixa fins als 33.000€, dels
quals 28.000€ segueixen sent destinats a pagar els subministres i els 5.000€ restants
s'inverteixen en el futbol.
- Al GENER de 2015, l'Ajuntament embarga el lloguer del Terrassasports a la Fundació. Aquest
embargament s'aconsegueix salvar mitjançant una estratègia de defensa establerta pel nostre
servei jurídic, consistent en passar els rebuts dels subministres a nom de Terrassasports enlloc
de Fundació. Si no hagués estat així, no s'haurien pogut pagar.
- Per tant, el lloguer queda en els 5.000€ destinats al futbol.
- Al GENER de 2016, s'embarga de nou el lloguer. Aquest cop no es pot salvar l'embargament, i
cada mes des de maig de 2016 l'Ajuntament es queda 5.000€ mensuals. Aquest diners no
s'han pogut destinar al futbol dels nostres nens.
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- D'això se'n diu PERSECUCIÓ.

4. "El restaurante solo paga 300€ con tres años de carencia".
Quan l'empresa encarregada de la cafeteria recuperi la inversió que va fer en el seu moment,
s'ajustaran les quantitats. Situació habitual en qualsevol relació empresarial.

5. "Es un tema en el que no podemos intervenir".
Tot i que sí es va intervenir en el seu moment, modificant les condicions de la concessió
municipal de forma unilateral, sense donar cap opció a la negociació i obligant a recórrer al
contenciós administratiu.

6. "Respetamos y valoramos la actividad que ha desarrollado y desarrolla el Jabac".
No ens sentim ni respectats ni valorats per l'alcalde de la nostra ciutat.

7. "Tenemos la obligación de defender los intereses de los ciudadanos".
Gràcies, de nou, per excloure les nostres famílies de la condició de ciutadans.

8. "Esto no es algo que una persona pueda decidir".
Va ser vostè mateix qui va obligar la societat Terrassa Olímpica 2010 SAD a crear un futbol
base amb la finalitat de poder justificar que el Jàbac Terrassa ja no era la base del Terrassa FC, i
poder aplicar així la modificació de la concessió, que es va aportar a la junta de Govern.

9. "No vamos contra nadie".
No és això el que demostren les vostres accions.

10. "Yo mismo recibo amenazas diarias a través de las redes sociales".
Condemnem qualsevol tipus d'amenaça. Si això és cert, existeixen mètodes de denúncia.
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