MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER UNA POLÍTICA MUNICIPAL EN
CONTRA DEL JOC PATOLÒGIC

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En desembre de 2018 des de Guanyar Alcoi es va presentar una moció davant
aquesta corporació demanant mesures fermes per a evitar el joc patològic,
especialment entre els menors, en la nostra ciutat. Aquesta moció, combinant-la amb
la presentada pel grup de Ciudadanos, es va convertir en declaració institucional. Ara
són moltes les ciutats, com és el cas de Barcelona per exemple, que han decidit posar
solucions a un problema que cada vegada afecta a més i més joves i està suposant un
problema de salut pública de grans magnituds. Sense anar més lluny les Corts
Valencianes estan treballant en una llei en aquest sentit.
Des de Guanyar Alcoi considerem que tot i estar a l’aguait de com siga la forma
definitiva de la llei valenciana, ja podem prendre mesures des de l’àmbit local que
facilitaran la posada en marxa d’aquesta llei però sobretot milloraran la vida de les
alcoianes i alcoians, el que hauria de ser l’objectiu principal d’aquesta corporació. No
debades Alcoi presenta algunes característiques importants com és el cas de la
proximitat de les cases d’apostes a centres educatius o el fet de que el nombre de
locals d’apostes siga especialment elevat. A hores d’ara tenim 12 locals que venen a
representar 1 per cada 4.916 persones, és a dir, proporcionalment tenim 6,22 voltes
més que a Barcelona ciutat que com ja hem assenyalat han decidit prendre la iniciativa
per a cuidar als seus ciutadans, sobre tot xics joves, d’aquesta lacra. De fet les
propostes d’aquesta ciutat han servit de base per a construir les nostres.
Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:
1.
Reforçar els sistemes d'informació de l'Ajuntament i obtenir dades pròpies i
estadístiques sobre persones jugadores i amb trastorns de joc patològic per poder
seguir l'impacte de l’addicció al joc a la ciutat i per poder fer un seguiment més estricte
respecte a les mesures que pretenem implantar en l'àmbit local.
2.
Impedir l'accés i la connexió a les pàgines de joc en línia a totes les

dependències municipals, incloent biblioteques.
3.
Elaborar programes de prevenció a tots els centres educatius de la ciutat per la
prevenció de l’addicció del joc que impliquen a infants i joves, però també a pares i
mares, adolescents i al conjunt de la comunitat educativa.
4.
Suspendre tota l'admissió de noves llicències i reformes o ampliacions de locals
de jocs d'atzar o cases d'apostes, que també incloga als bingos, casinos i salons de
joc.
5.
Que aquests negocis no puguen instal·lar suports publicitaris a la vía pública
front als seus locals.
6.
Que la publicitat que es mostre al transport públic o marquesines públiques no
siga de sales de joc o cases d'apostes.
7.
Incorporar a les contractacions públiques clàusules per fer que els licitadors
disposen de mesures com la inhibició de connexió a pagines de joc online als seus
recintes i programes o mesures de sensibilització per la prevenció a les adiccions de
totes les persones que treballen a eixes empreses.
8.
Incloure també criteris de valoració relatius a l'exigència de les mesures
anteriors a totes les entitats que demanen subvencions.

Alcoi, 28 d’octubre de 2019

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

