
Europa desestima un altre 
recurs de Fruits de Ponent 
contra la UE per la fruita
L’empresa volia indemnitzacions per les pèrdues 
al sector per la crisi de preus de la fruita d’os
El Tribunal General de 
Justícia de la Unió Europea 
ha desestimat el recurs 
de cassació que Fruits de 
Ponent va interposar el 22 
de febrer de 2019 contra 
la sentència del tribunal 
dictada el 13 de desembre 
de 2018.

Lleida 
REDACCIÓ 
El Tribunal General de Justícia de 
la Unió Europea, va rebutjar al 
desembre del 2018 que la Comis-
sió Europea indemnitzés Fruits de 
Ponent per la crisi de preus de la 
fruita d’os de 2014, que va provo-
car pèrdues milionàries al sector 
i que es va veure agreujada per 
l’entrada en vigor del veto rus. 
L’auto del Tribunal de Justicia (Sa-
la Sisena), amb data 3 de desem-
bre de 2019, es va publicar el 27 
d’abril al Diari Oficial de la Unió 
Europea. 

En el recurs de cassació que 
va presentar Fruits de Ponent es 
demanava que anul·li la Sentèn-
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cia de la Sala Tercera del Tribunal 
General de 13 de desembre de 
2018.  Fruits de Ponent sostè, en 
primer lloc que “la Sentència Re-
correguda infringeix l’artícle 39 
del Tractat de Funcionament de 
la Unió Europea (TFUE), en la me-
sura en què a l`’hora de evaluar 
l’existència d’una infracció sufi-
cientment caracterit zada, aplica 
criteris que no resulten rellevants 
o pertinents; refusa que, quan 

la Comissió actua davant greus 
perturba cions del mercat en el 
marc de la PAC, ha de tenir entre 
els seus objectius el manteniment 
del nivell de vida dels agricultors 
(article 39.1.b TFUE); refusa que 
la Comissió hagi de recollir dades 
diferents de les previstes regla-
mentariament, i sostè que la Co-
missió no ha de recollir informa-
ció sobre els preus que perceben 
els agricultors”.
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La FECOM 
ofereix un servei 
de mediació pel 
lloguer dels locals  
La Federació de Comerç de Llei-
da ha segellat una col·laboració 
amb el Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya per oferir 
als associats i associades de la 
FECOM un servei especial de 
mediació per facilitar acords en 
locals de lloguer. Aquest ser-
vei entre comerciant i llogater 
estarà mediat per professio-
nals amb experiència i amb co-
neixements jurídics.

JARC va reclamar, a través de 
COAG, prorrogar sis mesos mes 
l’emmagatzematge privat d’oli 
per tal d’”acabar amb l’especu-
lació”. L’entitat considera que 
“mentre els distribuïdors no 
acabin els seus estocs del pro-
ducte, no es notaran els efectes 
de l’emmagatzematge privat”. 
Malgrat la retirada d’oli d’oliva, 
la caiguda de la producció en 
relació amb la campanya 2018-
19 i l’augment del consum del 
31% que s’ha experimentat a 
les llars durant el confinament, 
“els preus en origen continuen 
estant per sota del seu cost”, 
segons JARC. En concret a Cata-
lunya han caigut un 14,45% res-
pecte a l’abril del 2019.

JARC demana 
guardar sis 
mesos més l’oli 
per acabar amb 
l’“especulació”

L’alcalde de Lleida, Miquel Pue-
yo, es va reunir ahir telemàti-
cament amb el Cònsol de Bela-
rús, Cristian Balcells, i  Sergey 
Lukashevich, en representació 

de l’empresa BKM especialitza-
da en la fabricació d’electrobu-
sos per avançar en la posada en 
marxa d’una planta per fabricar 
autobusos elèctrics a Lleida.

Avança el projecte bielorús de 
planta d’electrobusos a Lleida
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La pensió 
mitjana a 
l’abril se situa 
en 889,18 
euros a Lleida
La pensió mitjana a la de-
marcació de Lleida a l’abril 
s’ha situat en 889,18 eu-
ros mensuals, un 2,4% 
més que l’abril del 2019. 
A Catalunya, s’ha situat en 
1.046,06 euros mensuals, 
un 2,1% més respecte al 
mateix període de l’any 
anterior. Segons les dades 
publicades ahir pel Minis-
teri d’Inclusió, Seguretat 
Social i Pensions, a Cata-
lunya s’han repartit fins a 
1.741.903 prestacions du-
rant el quart mes de l’any, 
un 0,6% més en compara-
ció a l’any anterior.
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El ple de Balaguer debatrà 
la construcció d’un nou pas 
elevat sobre la via del tren
la Paeria de Balaguer 
portarà al ple de 
demà l’aprovació del 
desenvolupament de les 
actuacions necessàries 
per construir un nou pas 
superior a la línia de FGC.

Balaguer
ACN
La nova infraestructura perme-
trà el pas a diferent nivell sobre 
la línia ferroviària i la supressió 
del pas a nivell número 18 de la 
línia Lleida-la Pobla de Segur. El 
projecte d’execució, valorat en 
1.490.858,44 euros i que anirà a 

càrrec de la Generalitat, defineix 
les obres que caldrà dur a terme 
per crear una plataforma sobre 
el canal de Balaguer i la línia de 

ferrocarril que millorarà la segu-
retat dels usuaris en aquest punt 
i l’accés al polígon industrial. En 
cas d’aprovar-se, es preveu un 
període de 5 mesos de licitació, 
i de 9 més per a l’execució de 
les obres. A més, a petició de la 
Paeria, el projecte també preveu 
l’entroncament del camí vell de 
Vallfogona amb la carretera de 
Vallfogona, al creuament amb el 
futur eix del Planejament del po-
lígon industrial situat al nord de 
la intervenció. Des de la Paeria de 
Balaguer es mostren satisfets per 
haver aconseguit el compromís 
de la Generalitat per fer l’obra. 
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