
NOTA INFORMATIVA

En data 13-05-2019, el Sr. Xavier Palas Adell, responsable de l'explotació de l'escola de Pàdel 

del Club Esportiu Mas-Ram (amb contracte en vigor fins al 14 de Desembre de 2015) va 

manifestar a la Junta Directiva el seu desig d'extingir l'esmentat contracte d'explotació.

Els motius exposats pel Sr. Palas són una important baixada dels ingressos per classes i 

observar una escassa participació i interès dels socis del Club en les activitats per ell 

programades.

Una vegada analitzats els arguments exposats pel Sr. Palas, la junta Directiva ratifica la realitat 

dels mateixos verificant que, en els últims mesos el núm. de classes contractades tant de 

l'escola infantil com d'adults ha disminuït significativament, sobretot en la contractació de 

socis del club (Març 1 soci, Abril 2 socis i al maig 1 soci) la resta de contractacions eren de 

persones externes, i la participació en activitats programades també ha estat escassa.

En cap moment la junta ha dubtat de l'excel·lent nivell tècnic mostrat pels monitors que 

l'empresa Xpalas ha tingut en el club, però també creu que el seu nivell de gestió per a captar 

la motivació dels socis no ha estat tot l'efectiva que haguéssim desitjat.

Davant aquesta situació, la junta directiva, decideix acceptar l'extinció del contracte de mutu 

acord amb el Sr. Palas , donant-lo per resolt en data 3 de Juny de 2019 mitjançant la signatura 

del corresponent document.

Per a substituir a l'empresa XPALAS, la Junta ha decidit contractar els serveis de l'empresa del 

Sr. Carles Torres, Director de l'Escola de Tennis del Club que tan bons resultats està obtenint 

amb la seva gestió al capdavant de l'esmentada escola, aquesta substitució es fa efectiva a 

partir del dia 3 de Juny.

Només ens queda demanar a tots els socis el seu suport al Sr. Carles Torres perquè en aquesta 

nova etapa pugui desenvolupar el seu treball amb la major eficàcia, oferint-li iniciatives que 

segur que molts tenim en ment.

La Junta Directiva


