MOCIÓ PER LIMITAR LA PROLIFERACIÓ DE CASES D’APOSTES I JOC ONLINE I PRENDRE MESURES DE
PREVENCIÓ DAVANT LA LUDOPATIA
Les cases d’apostes i joc s’estan estenent i normalitzant com a part important de l'oci i, en els darrers
mesos, s’ha registrat un nou creixement d’aquestes, cosa que també patim a Ripollet amb l’obertura
de nous locals d’apostes. Creiem que cal prendre mesures i a més cal estudiar l'impacte negatiu que
pot tenir en l'economia i la salut de la població i corresponsabilitzar amb campanyes de prevenció
de la ludopatia. Els Ajuntaments, a més, es troben limitats per actuar i condicionar la instal·lació
d’aquests negocis ja que són normes supramunicipals (autonòmiques i estatals) les que marquen la
legislació aplicable del sector.
Des de fa uns anys han proliferat especialment els anuncis en televisió, ràdio, premsa escrita, xarxes
socials, etc. de cases d'apostes esportives en línia. Unes cases d'apostes que insereixen la seva
publicitat en esdeveniments esportius, especialment en les retransmissions esportives i que, fins i
tot, arriben a utilitzar estrelles del futbol que són referents per a milers de joves o presentadors de
TV per a animar als televidents al fet que apostin.
Hi ha 796.331 usuaris actius a les cases d'apostes, segons l'últim Informe Trimestral del Mercat del
Joc En línia, un 25,47% més que en el mateix segment de 2017. No només correspon a les apostes
esportives, també a poker, casino i bingos virtuals. Fins a setembre de 2017, els operadors van gastar
més de 140 milions d'euros a promocionar-se. A Espanya hi ha més de mig centenar d'empreses amb
llicència en el negoci en línia i presencial. Aquest informe també apunta les dades de la Direcció
General d'ordenació del joc que facilita les xifres invertides en apostes, les quals han batut totes les
expectatives arribant als 1501,27 milions d'euros en jocs en línia, certificant així que l'increment s'ha
produït en el moment que les cases d'apostes han arribat als barris treballadors.
El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental en les
classificacions mèdiques i psicològiques. Consisteix en la pèrdua del control del comportament en
relació al joc que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones, com ara
problemes acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc. Es tempta a la classe
treballadora, que té dificultats per accedir a un treball estable donat l'enorme atur crònic, al fet que
arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No és estrany que en els barris i localitats
on menys renda hi ha, sigui on les polítiques neoliberals més efectes negatius causin a través de les
cases d'apostes. Aquestes afecten especialment la joventut, on la falta d'expectatives i d'un futur
estable és el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides d'adrenalina on aconseguir diners sense
esforç. Cal remarcar que la població que més consumeix en aquests establiments són joves d'entre
18 i 45 anys i el nostre municipi no és una excepció.
És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social, econòmica i
tecnològica de l'activitat del joc abans que es converteixi en una xacra sense retorn. Per un costat
entenem que és necessari prohibir la publicitat d'aquests locals i frenar la seva expansió a través de
les ordenances o les normes urbanístiques, prendre mesures de prevenció davant la ludopatia i,
finalment, plantegem una sèrie de propostes en l'àmbit fiscal per a gravar l'activitat de les cases
d'apostes i del joc en línia.
Per tot això, el grup municipal DECIDIM RIPOLLET proposa al Ple de l’Ajuntament de Ripollet els
següents ACORDS :
1.- Declarar el rebuig de l’Ajuntament de Ripollet a la proliferació de les cases d’apostes i de les
campanyes publicitàries que tracten de promoure-les i normalitzar-les.

2.- Instar al Govern de l'Estat a reformar la Llei General de la Comunicació Audiovisual i la Llei General
de Publicitat perquè es reguli la publicitat de les Cases d'Apostes i es prohibeixi el que aquestes
empreses puguin publicitar-se per a fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil i a impulsar
el Reial decret de Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc i de Joc Responsable amb
l'objectiu de restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia.
3.- Instar al Govern de la Generalitat que, igual que passa amb el gremi de tabacaires o farmàcies,
limiti l'obertura de les cases d'apostes físiques mitjançant l'establiment d'un mínim de metres de
separació o per nuclis de població, fixi distàncies amb equipaments escolars, sanitaris, esportius o
qualsevol altre d’interès social i comunitari i declari zones on es prohibeixi la seva instal·lació en
funció de la vulnerabilitat social dels seus habitants.
4.- Instar al Govern de la Generalitat que promogui una nova Llei del joc que sigui molt més restrictiva
i clara en matèria de joc i apostes, especialment del joc on-line, i estableixi un horari molt més limitat
que l’actual.
5.- Instar al Govern de la Generalitat que prohibeixi les terminals d'apostes esportives en salons de
joc, bingos, casinos i bars o establiments de restauració.
6.- Estudiar a nivell municipal les possibilitats, segons la normativa vigent, de limitar urbanísticament
la implantació dels locals d’apostes en els voltants d'espais freqüentats per la infància, l'adolescència
i la joventut, així com els centres educatius, culturals, esportius o juvenils fixant una distància d’entre
500 i 1000 metres.
7.- Eliminar de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic aquest tipus d'establiments.
8.- Realitzar activitats informatives en els centres escolars per a aprofundir en l'ús que fan els joves
dels jocs en línia i d'apostes i en els possibles problemes derivats d'aquest ús, a través del programa
“salut i joves”.
9.- Posar en marxa accions contra la ludopatia per a tota la població, incorporant-la com a conducta
addictiva en les mesures de prevenció de drogues que ja es porten a terme actualment.
10.- Reforçar la formació de la Policia Local de manera que es familiaritzin amb les infraccions més
habituals relacionades amb les apostes i el joc, particularment en l'accés de menors d'edat, persones
incapacitades legals i persones amb l'accés al joc legalment restringit.
11.- Sol·licitar als equips, clubs, entitats esportives locals i als seus jugadors i jugadores a col·laborar
perquè no s'identifiqui l'esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat social, eliminant la
publicitat de les cases d'apostes, posant en marxa campanyes de conscienciació i no signant convenis
de col·laboració ni patrocinar a entitats esportives que facin publicitat de les cases d'apostes.
12.- Instar al Govern de la Generalitat a augmentar el tipus aplicable en l'Impost sobre
Activitats del Joc per a les cases d'apostes i del joc en línia.
13.- Traslladar aquests acords el Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’estat, als grups polítics del Congrés dels Diputats, a les Associacions de
Veïns de Ripollet i a les escoles i instituts de Ripollet.

Ripollet, 12 de febrer de 2020

SR. ALCALDE DE L´AJUNTAMENT DE RIPOLLET

En Josep Gabarra i Barneda, portaveu del Grup Municipal
de Ciutadans, presenta la següent moció al proper Ple de
la Corporació.
MOCIÓ PER REIVINDICAR A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA EL MANTENIMENT DEL PONT QUE ENLLAÇA
LA C-58 AMB LA CARRETERA BV-1411 ALTRAMENT
CONEGUT COM A “PONT DE LA FERRERIA”
Donat que a finals de l´any 2010 les diverses entitats titulars d´aquest vial
(Consells Comarcals del Vallés Occidental, el Barcelonés i la Mancomunitat
de l´Area Metropolitana de Barcelona) vàren cedir la seva titularitat a la
Generalitat de Catalunya, que en va aprobar l´acceptació.
Vist el greu estat i manca de manteniment per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que provoca greus
problemes en dies de pluja així com la manca d´enllumenat adient, el Grup
Municipal de Ciutadans proposa al Ple de l´Ajuntament l´adopció del
següents:

ACORDS:
Primer. Demanar a la Generalitat de Catalunya i de forma urgent les
intervencions neccessàries per un acurat manteniment del vial conegut
com a “Pont de la Ferreria”, com a Administració titular de la vía.
Segon. Donar compte d´aquesta moció a les entitats que es relacionen a
continuació:
• Consell Comarcal del Vallés Occidental (Ctra N-150 Km 15 08227Terrassa)
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6 08029-Barcelona)

Josep Gabarra Barneda
Portaveu de C,s

Ripollet, 19 de febrer de 2.020

