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Obra Social Benèfica

La Generalitat subvencionarà 70 de les 76 places de residència
assistida de l'Obra Social Benèfica

Dijous 30 de juliol de 2009

La fundació privada Obra Social Benèfica (OSB) comptarà amb 70 places de
residència assistida concertades amb la Generalitat de Catalunya. El Departament
d'Acció Social i Ciutadania ha fet pública aquest mes de juliol la llista d'ofertes per
la concertació de 1.500 places residencials per a gent gran dependent en l'àmbit de
Catalunya. El centre, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Castellar, ha
estat una de les 30 entitats escollides en tot el territori català a les quals s'assignaran
places concertades per la Generalitat.
 
Segons la valoració d'ofertes presentades, l'Obra Social Benèfica ocupa la 18a
posició entre un total de 81 residències avaluades pel que fa a la qualitat de les
instal·lacions i del servei que s'ofereix.
 
La concertació de places, que es començarà a aplicar a partir del proper 1 d'agost,
garantirà la viabilitat econòmica de la institució i per tant, la continuïtat del servei
com a centre de referència de les persones dependents del municipi.
 
L'OSB disposa d'un total de 76 places de residència assistida i es troba a un nivell
d'ocupació del 100%. En cas que hi hagi places vacants, el centre donarà prioritat
d'accés a tots aquells usuaris que siguin de Castellar.
 
A més de les places que ara es concertin amb el sistema públic, l'OSB mantindrà un
nombre de places fora del concert per assegurar la continuïtat de la prestació dels
serveis a les persones del municipi que, per les seves circumstàncies personals i
grau de dependència, no tenen la possibilitat d'accedir de manera immediata a una
plaça concertada.
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