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EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
REPARTEIX 281.664 EUROS EN AJUTS PER A
ACCIONS COVID-19 D’ATENCIÓ A LES
PERSONES SENSE LLAR I TEMPORERES
DEL 2021

Vuit ajuntaments del Segrià es beneficiaran de les subvencions atorgades des
de l'àrea de Serveis Socials i obtindran el 100% de l’ajut sol·licitat
El Consell Comarcal del Segrià ha resolt atorgar, a través de l’àrea de Serveis Socials,
un total de 281.664 euros entre vuit ajuntaments de la comarca, tots els que han
sol·licitat els ajuts de la convocatòria per sufragar despeses derivades de la pandèmia
en el desenvolupament d’accions adreçades a l’atenció de les persones sense llar i
temporeres durant la campanya de la fruita d'aquest 2021.
En concret, els ajuntaments que han demanat l’ajut i que rebran el 100% de la

subvenció íntegre són Soses (72.602,52€), Seròs (54.223,84€), Aitona (48.194,93€),
Alcarràs (42.743,99€), La Granja d’Escarp (35.652,93€), Massalcoreig (19.447,32€),
Corbins (6.000,00€) i Almenar (2.798,98€).
Els beneficiaris d’aquests ajuts han desenvolupat tasques de detecció activa de
persones en situació de sensellarisme, han aplicat mesures de control de la Covid-19,
tasques de vigilància i seguretat, han proporcionat alimentació i espais per higiene
personal, han comprat materials d’autoprotecció, han arranjat espais o han llogat
mòduls prefabricats, entre d’altres.
Malgrat no s'ha esgotat la partida pressupostària, que era de 392.242€, el
vicepresident del Consell, Toni Bosch, ha fet una valoració positiva de la resolució:
“Amb aquesta subvenció donem suport als ajuntaments i els ajudem a cobrir el
sobrecost a què han hagut de fer front durant la darrera campanya de la fruita per
actuacions relacionades amb la Covid i amb els protocols de Salut”.
El Consell Comarcal del Segrià va tancar el termini de presentacions de les sol·licituds
el passat 17 de desembre i ara els ajuntaments beneficiaris d’aquesta subvenció
tindran des de l’1 i fins al 15 de gener de 2022 per a presentar la documentació
justificativa.
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