UNIÓ DE FUTBOL BASE JÀBAC I TERRASSA

Terrassa, 4 de desembre de 2017

COMUNICAT OFICIAL
EN RESPOSTA A LA NOTA FETA PER L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA AL
DIARI DE TERRASSA EL PASSAT DISSABTE, DIA 2 DE DESEMBRE.

“No se han realizado acciones que afecten o puedan afectar a las cuotas que pagan las familias
por las actividades deportivas de los diferentes equipos de la UFB Jabac i Terrassa. El
Ayuntamiento desmiente absolutamente que ni en los últimos meses ni actualmente se haya
realizado ninguna acción para atacar la actividad de la Unió Jabac Terrassa”
1. La Unió Jabac Terrassa és la secció esportiva de la Fundació PE Terrassa FC, que és qui
té personalitat jurídica. S’actua econòmicament com a Fundació perquè legalment ha
de ser així. EL JABAC ÉS LA FUNDACIÓ.
2. Les quotes que paguen les famílies van al compte de la Fundació, el qual està en ordre
d’embargament per l’Ajuntament de Terrassa des de fa anys.
3. Per defensar-nos d’aquest embargament ens veiem obligats a treballar amb pòlisses de
crèdit, pagant els interessos pertinents i deixant el saldo en negatiu per evitar que
se’ns puguin prendre els rebuts.
4. Per tant, SÍ S’ESTAN FENT ACCIONS PER ATACAR L’ACTIVITAT DELS NOSTRES NENS I
NENES.
5. Des de maig de 2016, l’ajuntament porta embargats 90.000€ a raó de 5.000€ mensuals.
Aquests diners havien d’estar destinats al futbol, per tant, més recursos econòmics trets
del que paguen les famílies.

“La administración municipal señala que facilita, en paralelo, la utilización del campo municipal
de Can Jofresa sin ningún coste”.
1. Com totes les entitats de la ciutat.
2. Excepte a Les Palmeres, on la Fundació es fa càrrec dels subministraments de llum, gas
i manteniment. Som la única entitat de Terrassa que els paguem.
3. Portem des de l’any 1994 a la instal·lació de Can Jofresa, i en fa 3 que estem sense
concessió perquè l’Ajuntament NO ENS LA VOL RENOVAR.

Disposem de documentació per demostrar tot el que es diu en aquest comunicat.
PROU DE VOLER CONFONDRE LES NOSTRES FAMÍLIES I TOTS ELS CIUTADANS DE TERRASSA.
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