
 

 

PSC de SPV: UNA ECONOMIA DE FUTUR 

 

Des del grup municipal socialista esperem que l’equip de govern 

actual convoqui al PSC i JUNTSxSPV, per tal d’elaborar plegats el 

pressupost 2023, si més no, tenir en compte a la oposició per 

tal de fer més eficients els recursos dels que disposa el nostre 

municipi amb tots els punts de vista sobre la taula. 

Un bon govern ha de valorar l’aprovació unànime dels mateixos, 

doncs són l’eina que regirà l’activitat municipal a nivell econòmic 

durant el proper any. 

L’economia del nostre municipi depèn fonamentalment dels impostos de béns immobles, és a dir, de 

les contribucions de les propietats veïnals. Hem de fomentar noves fonts d’ingressos que hem perdut 

al llarg dels anys. No disposar de suficient indústria, botigues, supermercats, etc, al nostre territori és 

un greuge econòmic que podríem reparar. Les tributacions industrials i mercantils són un ingrés 

necessari per a qualsevol municipi, i tenint en compte l’extensió territorial de Sant Pere com a mínim 

és digne d’estudi. És cert que disposem d’un entorn forestal ampli que sovint no beneficia la creació 

d’altres fonts d’ingrés però també podem ser reclam d’indústries agràries i ramaderes amb projecció 

nacional i internacional, productes artesanals, fires mensuals d’antiguitat ramadera-agrícola, etc. 

La projecció del nostre municipi ha de traspassar les línies administratives, i ens hem de donar a 

conèixer per tal de fomentar l’activitat municipal. Una fira medieval, com és el Vilamagore, ha de poder 

arribar a tots els indrets catalans-nacionals i perquè no francesos, per ser digne de visita turística. 

Donar vida al poble és donar futur a Sant Pere, hem de créixer i no podem quedar-nos enrere. Un 

municipi que no té perspectiva a llarg termini a nivell econòmic és un municipi abocat a la decadència. 

És per això que el grup municipal socialista vol fomentar l’activitat econòmica que passa des de la 

correcta distribució del pressupost com a la conseqüent inversió del mateix. 
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