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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL REINICIEM CANALS PER A PROMOURE 
MESURES DE PROTECCIÓ DAVANT L'INCREMENT DE LES CASES D'APOSTES
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

La creixent addicció a les apostes entre els i les joves és un problema social que ha 
de ser tingut en compte per totes les administracions. La proliferació de les cases 
d'apostes en el nostre estat, així com la omnipresencia d'aquest addictiu joc en la 
publicitat, és alhora causa i efecte d'una situació preocupant.

Les empreses solen instal·lar-se en barris de la perifèria de les ciutats o en municipis 
on els lloguers de locals són més barats i disposen d'un públic objectiu amb un grau 
major de desocupació i temps d'oci que en el centre de les grans ciutats. Cerquen 
atrapar als qui necessiten diners ràpids.

Les xifres que es manegen no són gens esperançadores. La Direcció general 
d'Ordenació del Joc, organisme depenent del Ministeri d'Hisenda, realitza balanços 
trimestrals i anuals del sector a l’estat des de 2013. Al final del segon trimestre de 
2018, a hi havia 859.695 usuaris actius al nostre estat, segons aquest organisme. 
Són 55.583 més que a data de 31 de març del mateix any. Vistes les estadístiques 
amb major distància en el temps, s'observa que la corba de creixement dels jugadors 
online és progressiva. A 31 de desembre de 2013 hi havia 295.550 usuaris. En menys 
de cinc anys la xifra quasi s'ha multiplicat per tres. 

Aquestes circumstàncies es tradueixen en un augment proporcional de la ludopatia i 
en un canvi en el perfil mitjà dels afectats, tal com certifica la Federació Espanyola de 
Jugadors d'Atzar Rehabilitats (FEJAR), que assegura que el perfil del ludópata està 
canviant ràpidament. Si fa uns anys el perfil mitjà era d'un home casat entre els 35 i 
45 anys, ara a les associacions de tot el país arriben joves d'entre 18 i 25 anys, 
estudiants o aturats sense responsabilitats familiars. 

A Canals aquesta situació és fàcilment detectable simplement observant que en els 
últims anys s'han instal·lat màquines d’apostes en locals del municipi de les quals són 
usuaris un gran nombre de joves. En aquest sentit, cal esperar que des de 
l'Ajuntament es prenguen mesures davant una situació que no solament afecta als 
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propis joves que cauen o poden caure en l'addicció, sinó també a les seues pròpies 
famílies. 

La ludopatia és una malaltia i el seu augment exponencial ha de tractar-se com un 
problema de salut pública davant el qual les administracions hem de reaccionar. 
Reaccionar per a sensibilitzar, informar, prevenir, i actuar per a combatre aquesta 
“epidèmia”.

En aquest sentit, elevem per al seu debat i posterior aprovació, si escau, els següents

 

ACORDS

 

1. L'Ajuntament de Canals realitzarà, especialment en l'àmbit juvenil, campanyes 
de sensibilització, conscienciació i formació per a prevenir problemes 
d'addiccions i ludopatia. Aquestes campanyes estaran dirigides a joves, famílies, 
comunitat educativa, associacions, personal tècnic municipal i població en 
general.

2. L'Ajuntament de Canals col·laborarà amb els Cossos i Forces de Seguretat 
per a la supervisió dels mecanismes d'identificació que detecten l'accés de 
menors d'edat a màquines d'apostes ubicades en locals del nostre municipi.

3. L'Ajuntament de Canals desenvoluparà mesures urbanístiques que, dins del 
marc de competències local, tracten de frenar, dificultar o impedir l'arribada de 
locals d'apostes al nostre municipi.

4. L'Ajuntament de Canals Inclourà en l'Ordenança reguladora dels usos de les 
vies públiques la prohibició expressa de la publicitat de cases d'apostes i joc 
online en el terme municipal de Canals.

Canals, 27 de desembre de 2018 

Vicent Tornero 
    Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals 
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