
FO
RN

ELÈCTRIC

3

        Sabíeu que el forn
        elèctric apro�ta
       més l’energia que
     el de gas?
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No obriu el forn 
durant el seu

funcionament.
Desconnecteu el forn de 5 

a 10 minuts abans de 
�nalitzar la cocció per 

apro�tar l’escalfor
residual.Per evitar

pèrdues d’escalfor,
comproveu que la porta 

s’ajusti correctament.
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Trobada de les ADF d’Osona a Collsuspina
Collsuspina La trobada anual de les Agrupacions de Defen-
sa Forestal (ADF) d’Osona es va fer diumenge passat a 
Collsuspina. Es van muntar activitats lúdiques i demostraci-
ons de l’ús de les bombes d’aigua en un incendi forestal. Al 
dinar s’hi van congregar més de 400 comensals. J.C.

El tribunal fa pagar les costes a Calldetenes per la “inconsistència del recurs”

Nova sentència per la Font d’en 
Titus, ara a favor de Sant Julià
Sant Julià de Vilatorta

Josep Comajoan

El serial de la urbanització 
de la Font d’en Titus, que 
es disputen des de fa anys 
Calldetenes i Sant Julià, con-
tinua generant sentències de 
la justícia. Ara a favor d’un, 
ara a favor de l’altre. I encara 
en queden algunes pendents 
de resolució. L’última, del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC), dóna 
la raó a l’Ajuntament de 
Sant Julià. El de Calldetenes 
havia presentat recurs contra 
l’afitament que van fer Gene-
ralitat i Sant Julià el 18 de 
maig de 2006.

En aquest cas, la sentència 
del TSJC és molt dura amb 
l’actitud de l’Ajuntament 
de Calldetenes. En concret, 
es refereix al consistori 
calldetenenc amb expressi-
ons com “contumaç actitud 
obstruccionista”, “contrari 
al principi de la bona fe”, o 
“temeritat en la seva conduc-
ta processal”. Precisament 

queda per resoldre la recla-
mació de l’Ajuntament de 
Calldetenes dels diners 
ingressats pel de Sant Julià 
entre 1995 fins a 2006. Seri-
en els 11 anys que van trans-
córrer des del primer decret 
de la Generalitat acceptant 
que la Font d’en Titus pas-
sava a ser de Sant Julià fins 
que es va fer l’afitament 
definitiu. Aquest es va fer a 
partir d’un segon decret de 
2000 que no va ser ratificat 
per la justícia fins a 2006. El 
primer, el de 1995, ja havia 
estat anul·lat prèviament. 
Per això Calldetenes recla-
ma els diners dels impostos 
ingressats per Sant Julià en 
tot aquest període de temps.

Tot plegat, un embolic 
jurídic difícil d’entendre per 
la població, sobretot quan es 
tracta de dos municipis veïns 
als quals se’ls hauria de pres-
suposar una bona relació. I 
és que tots dos ajuntaments 
també es culpen mútua-
ment de no voler-se asseure 
a negociar. En alguns dels 
últims plens, des del grup de 
CiU, formació que governa 
amb majoria absoluta a Sant 
Julià, s’havien ofert com a 
mediadors, però no s’havien 
arribat a asseure a l’espera 
que la justícia acabés donant 
la raó a un o altre munici-
pi. A Sant Julià, en canvi, 
a l’oposició hi ha ERC, que 
governa a Calldetenes.
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Un dels carrers de la urbanització de la Font d’en Titus, situada a l’entrada del nucli de Sant Julià de Vilatorta

per aquest últim motiu, 
i per “la inconsistència 
del recurs”, fins i tot se li 
imposa a l’Ajuntament de 
Calldetenes el pagament 
de les costes processals de 
les dues administracions 
demandades, la Generalitat 
i l’Ajuntament de Sant Julià. 
En total, 3.000 euros.

Amb tot, la sentència és 
una més d’un llarguíssim 
contenciós entre els dos 
ajuntaments. Fins i tot ho diu 
el TSJC: “El present procés 
és un més dels incomptables 
suscitats des que el ple de 
l’Ajuntament condemandat 
[el de Sant Julià] va decidir, el 
29 d’octubre de 1992, iniciar 

un expedient de segregació”. 
El de la urbanització de la 
Font d’en Titus. 

Entremig, hi ha hagut 
decrets de la Generalitat, 
alguns d’ells anul·lats pels 
tribunals, que donaven la 
raó a Sant Julià, i resolucions 
judicials a favor dels dos 
ajuntaments. Ara mateix 


