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1- Enfortiment de la democràcia

1.1.  Democràcia  avançada. El PSM  és  proclama  hereu  d'una  tradició 
política que propugna la defensa dels ideals democràtics i republicans. En 
aquest  sentit,  estima l'aprofundiment  i  la  millora  qualitativa  del  sistema 
democràtic  com  a  un  dels  seus  valors  polítics  principals.  Un  sistema 
democràtic  avançat  i  de  qualitat  ha  de  considerar  la  ciutadania  com a 
subjectes polítics capaços de participar activament i permanentment en les 
decisions  públiques.  Enfortir  i  desenvolupar  una  democràcia  més 
participativa  i  integral  en  les  seves  formes  de  generació  i  legitimitat 
contribuirà a la millora de la salut del nostre sistema democràtic, a afrontar 
amb garanties els reptes d'una societat complexa i a recuperar la confiança 
de la ciutadania.

1.2.  El  govern ha  d'estar  al  servei  de  la  ciutadania. El  govern  ha 
d’implementar  polítiques  que  donin  resposta  a  les  demandes  dels 
ciutadans. El PSM, creu que la participació com una  eina indispensable per 
a  la  bona  gestió,  ja  que  el  fet  d’implicar  a  la  ciutadania  legitima  les 
polítiques i  aquestes arriben a nivells de concreció que d’altra manera no es 
poden aconseguir. La participació exigeix un elevat grau d’implicació, ja que 
cal donar resposta a la participació des de l’ actuació, i aquest es el nostre 
compromís, el de dur a terme el màxim de propostes que la ciutadania ens 
ha confiat,  sense caure en l’autopia que a vegades acompanya  aquesta 
processos, i sempre i quant el context polític ens  ho permeti. Tot i així som 
un partit que front a situacions d’adversitat política hem vehiculat i lluitat 
mitjançant totes les vies possibles allò que els ciutadans ens han fet arribar 
i  així  continuarem fent,  perquè aquesta  es  la  nostra  raó  de  ser  com a 
formació política

1.3.  Com  combatre  el  desencís. Cal introduir   nous  processos  i 
mecanismes que situïn el ciutadà en el  centre del procés de decisió de les 
polítiques públiques, fent un salt qualitatiu endavant cap a la Democràcia 
Participativa,  enfortint  la  societat  civil  organitzada  i  l’associacionisme, 
perquè representen  un capital  social  inestimable  i  perquè són veritables 
escoles de democràcia. Cal implantar  un sistema d'informació pública veraç 
i neutral, que compleixi la seva funció bàsica de servei públic. Cal garantir la 
màxima transparència en l’acció dels poders públics, millorant la qualitat de 
la nostra democràcia i de les seves institucions de govern, i l'eficiència de 
l'administració pública.

2- Dret a participar, dret a decidir

2.1.  La  necessitat  de  millorar  la  participació. Calen mesures  per  a 
millorar  la  desmotivació  política,  l’allunyament  dels  ciutadans  dels  afers 
públics  i  la  baixa  participació  electoral,  són  fenòmens  creixents  que 
comporten  el  perill  que  amplis  sectors  socials  quedin  al  marge  de  la 
democràcia representativa. En un context social en el que ha augmentat el 
nivell  educatiu,  l’econòmic,  i  d’integració  social,  quan  més  expressions 
d’opinió  pròpia i  debat  floreixen a Internet,  i  quan més i  més persones 
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participen  activament  en  qüestions  d’interès  general  per  via  d’entitats 
cíviques, d’ONGs, plataformes i  manifestacions,  tot  sovint  en defensa de 
l’adopció de mesures concretes. Potser no és tant la participació ciutadana 
la que està en crisi com la vitalitat d’un sistema polític i electoral que no 
dóna prou joc al ciutadà. El PSM creu amb les Consultes populars com a una 
formula per vehicular un nivell de participació ciutadana.

2.2. Les consultes com a forma de democràcia directa. El referèndum, 
és una fórmula de democràcia directa que suposa l’exercici del dret a decidir 
de la ciutadania sobre qüestions de transcendència pública. En els països on 
es  practiquen  sovint  (USA,  Suïssa,  Baviera...)  no  ha  minvat  la  força, 
influència i confiança en els representants polítics i les seves institucions, al 
contrari;  i  és  una  mostra  de democràcies  consolidades.  La  Constitució, 
contempla específicament les consultes populars, que estan regulades en 
legislació  orgànica  espanyola  de  referèndums  estatals  i  municipals,  i  a 
l'autonòmica de referèndums municipals. El nou Estatut obliga ara a fer una 
llei de referèndums de les Illes Balears, que inclogui la iniciativa popular per 
a convocar-los, cosa que permet aprofundir en la democràcia per via directa 
i crida el poble, titular de la sobirania, a intervenir a la presa de decisions i a 
l’exercici del poder polític.

2.3. Una llei de consultes. Des del PSM s'ha redactat un esborrany de llei 
de consultes on es  defineix els tres àmbits de les consultes populars per via 
de referèndum:Les consultes populars que es promoguin en l’àmbit de les 
Illes Balears, les que es promoguin en l’àmbit insular i les que es promoguin 
en l’àmbit municipal. A més, es defineix que  l’objecte de les consultes són 
aquelles qüestions polítiques de transcendència especial per la ciutadania en 
l’àmbit de les competències de la Comunitat autònoma o dels municipis i 
sobre les competències indirectes, sobre les quals el la Comunitat autònoma 
compta amb capacitat de proposició legislativa. La llei reconeix la iniciativa 
per  promoure  referèndums  a  les  institucions  públiques,  el  Govern,  el 
Parlament, els Consells Insulars i els municipis, però també a la ciutadania, 
aprofundint  en  dotar  la  societat  d’instruments  de  participació  i  de 
democràcia  activa.  En  aquesta  línia,  es  preveu  que  el  resultat  del 
referèndum sigui decisori, sempre que la participació superi el 50% del cens 
electoral, i que l’executiu afectat haurà de comparèixer davant l’assemblea 
respectiva per dar compte sobre l’execució del resultat de la consulta.

2.4. Les plataformes ciutadanes. La situació de crisi de valors polítics és 
tan manifesta que ha portat a la creació de diferents plataformes ciutadanes 
en defensa d'una major implicació de la ciutadania en l'agenda política, més 
enllà  de  les  institucions  i  dels  partits.  Algunes  estan  constituïdes  per 
col·legis  i  associacions  professionals  i  culturals  com  la  Plataforma  en 
defensa d'un finançament públic just, o la constituïda per l'exemplaritat en 
la  gestió  pública,  amb un caràcter  més  tècnic  i  de proposta  directa  als 
diferents partits i  institucions. Altres, formades per associacions veïnals i 
culturals o sindicats, tenen un caràcter més popular i reivindicatiu en els 
temes que preocupen la societat (l’atur, l’habitatge, la corrupció...)Fins i tot, 
n'hi ha formades per càrrecs institucionals com la Plataforma de regidors i 
regidores Avançam. En conjunt, representen una altra forma de participació 
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ciutadana, més lliure i descentralitzada, que el PSM assumeix com a positiva 
a la que dóna tot el seu suport, sense voler la seva mediatització.

3- Una administració pròxima, imparcial i eficient

3.1. El problema d'una administració poc eficaç. L’administració es el 
braç  executor  de  les  polítiques  que  es  generen  en  el  si  del  govern.  Si 
l’Administració no funciona correctament les politiques publiques es veuen 
minvades  dels  seu  efecte.  És  una  exigència   generalitzada   entre  la 
ciutadania,  que  les  administracions  públiques  han  de  ser  pròximes, 
eficients, honestes i capacitades per donar resposta als diferents i creixents 
problemes que se’ls plantegen a tots els camps de la vida quotidiana, lluny 
del  model  burocràtic.  Aquesta  exigència;   és  un   dret  bàsic  per  a  una 
democràtica plena i sostenible. La ciutadania constata que  en general, una 
de les funcions més important de les que desenvolupen  les institucions, 
que es la de prestar serveis  directes a la ciutadania,  ho fa d’una forma 
complexa  ,  que  no  satisfà   les  seves  expectatives,  cada  vegada  més 
exigents.

3.2. Les causes de la ineficiència. Les teoritzacions sobre els problemes 
que pateix l’administració apunten cap a la jerarquització excessiva ,  la 
centralització  i  l’estancament   i  aïllament  dels  diferents  departaments. 
Protegir els principi de legalitat, i igualtat front a l’administració sempre ha 
estat un dels majors obstacles per agilitzar. La distribució de competències, 
el  finançament   i  la  dotació  d’infraestructures  ,  en  ocasions  provoca 
desequilibris i situacions de duplicitat d’actuacions que són factors   que 
condueixen a la ineficiència.

3.3. Simplificar l'administració. L’administració te una gran oportunitat 
amb les TIC , i ara en el context crisi econòmica en el que ens trobam es un 
bon moment per aplicar les formules de la Nova Gestió Pública per tal de 
racionalitzar el sistema. En aquest sentit, des del PSM sempre s'ha defensat 
la necessitat d'aplicar el concepte d'administració única i de subsidiarietat, 
segons  el  qual  ha  de  gestionar  els  temes  l'administració  més  propera 
possible  als  ciutadans,  i  dotar-la  de  tots  els  recursos  jurídics,  tècnics, 
humans i econòmics necessaris. Seguint aquest principi, el PSM defensa el 
nivell  municipal  i  insular  com  els  àmbits  preferents  d'execució  de  les 
polítiques,  reservant  al  nivell  autonòmic  les  funcions  de  coordinació  i 
regulació,  mitjançant  lleis,  i  de  representació  exterior  a  nivell  estatal  i 
europeu.

4- Lluita contra la corrupció

4.1. Una societat regirada. La ciutadania de les Illes Balears veu amb 
preocupació i escàndol el seguit de casos de corrupció política. A nivell de 
garanties  processals,  s’ha  de  respectar  el  principi  de  presumpció 
d'innocència,  com és  clar  que  la  simple  condició  d'imputat  no  és  motiu 
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suficient per comportar de manera automàtica l'abandonament de càrrecs 
públics.  Però  sí  cal  una  reacció  immediata  i  proporcional  davant  fets 
reprovables amb la conseqüent assumpció de responsabilitats polítiques, al 
marge  de  les  responsabilitats  penals  que,  eventualment,  es  puguin 
determinar.  Les  exigències  ètiques  s’han  d’imposar  a  l'oportunitat  i  el 
corporativisme polítics.  Des  d'aquest  punt  de  vista,  és  inadmissible  que 
continuïn en càrrecs de màxima responsabilitat persones que són acusades 
de delictes relacionats amb la corrupció no només per la Fiscalia sinó també 
per part d'un pronunciament judicial dictat en el marc d'una instrucció molt 
avançada.

4.2.  L'honestedat  és  un  valor  fonamental  del  PSM. A  la  proposta 
programàtica del PSM, la voluntat de regeneració democràtica hi ocupa un 
lloc fonamental. I no únicament perquè siguem un dels pocs partits que es 
pot  mostrar  satisfet  de  la  transparència  de  la  seva  gestió  institucional 
durant  aquests  anys,  sinó  perquè  és  un  valor  intern  que  no  admet 
ambigüitats.  La  societat,  està  farta  d’escàndols  i  de  confusió  entre 
interessos públics i interessos privats. El PSM recull aquestes inquietuds i 
les compateix. 

4.3. La resposta del PSM. El PSM ha exigit en tot moment que els polítics 
implicats en casos de corrupció assumissin les pertinents responsabilitats 
polítiques  i  abandonassin  els  seus  càrrecs.  La  pressió  del  PSM  va  ser 
determinant perquè el Pacte de Govern progressista i nacionalista decidís 
expulsar UM de les institucions executives, en el moment que les sospites 
de corrupció es varen estendre a les àrees gestionades pels regionalistes 
durant  l'actual  legislatura.  El  PSM  també  ha  impulsat  modificacions 
normatives per adoptar mesures per garantir la transparència i l'honestedat 
en la gestió política. Per exemple, ha proposat la reforma del reglament del 
Parlament perquè els diputats hagin de fer públic el seu patrimoni personal 
en encetar  i en acabar cada legislatura, i  perquè es pugui suspendre i 
substituir  els  diputats  contra  els  quals  s'hagi  obert  judici  oral.  Per  altra 
banda cal revisar els avantatges salarials que es perllonguen  una vegada 
s’ha finalitzat el servei públic.

5- Un model audiovisual públic eficaç i neutral

5.1. Un model audiovisual propi. El nostre país necessita tenir un model 
audiovisual públic, neutral, progressista, i capaç d'articular un projecte de 
comunicació que ens permeti viure com a comunitat nacionalment conscient 
i  políticament  autocentrada.  Per  arribar  a  aquest  objectiu,  és  necessari 
disposar d'uns mitjans de comunicació públics, dotats de recursos adequats 
i  capaços de fer  una programació  pròpia  competitiva  i  de qualitat,  però 
conscient  del  servei  públic  que  presta.  És  imprescindible  assegurar  el 
caràcter  professional,  independent  i  plural  dels  mitjans  de  comunicació 
públics.  D’acord  amb  el  model  que  propugnam,  el  necessari  control 
democràtic  d’aquests  mitjans,  mitjançant  un  Consell  Audiovisual,  no  pot 
conduir  a  l’establiment  de  quotes  de  partit  ni  mecanismes  de  censura 
política que coartin la llibertat professional dels seus treballadors.
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5.2.  La  TDT:  Un  retrocés  nacional  amagat  rere  una  millora 
tecnològica. Un  altre  aspecte  del  model  comunicatiu  passa  per  la 
implantació recent de la TDT, que sense les actuacions decidides del PSM, 
hauria  resultat  en  la  reducció  al  mínim  de  l'oferta  televisiva  en  català. 
Afortunadament, els convenis aconseguits amb la Generalitat de Catalunya, 
permeten mantenir l'oferta, i fins i tot augmentar-la amb els nous canals 
Super3 i 3/24. La lluita, però, continua en la reclamació d'un marc legal que 
asseguri que els canals privats estatals –tots en castellà-- hagin de tenir un 
percentatge elevat de programació territorial que respecti l’oficialitat de les 
llengües de les comunitats autònomes. I que la implantació de la TDT no 
suposi la creació de fronteres artificials entre comunitats autònomes. Per 
això, des del PSM, es dóna suport a la Iniciativa legislativa popular per una 
TDT  coherent  amb  els  diferents  espais  lingüístics  i  nacionals  de  l'estat 
espanyol.

5.3. La pèrdua de referents locals lliures. No podem oblidar que la llei 
que  regula  les  TDT  preveia  la  concessió  de  llicències  per  a  televisions 
públiques municipals, però les condicions imposades al concurs convocat pel 
Govern  de  les  Illes  Balears  va  fer  inviable  qualsevol  projecte  de  canal 
municipal. No deixa de ser significatiu que empreses que disposaven d’un 
simple repetidor sense programació pròpia obtinguessin llicència sota els 
designis del Govern del PP, mentre que d’altres amb una sòlida programació 
local  a  més  de  la  pràctica  totalitat  de  TV  locals  foranes,  hagin  estat 
condemnades a l’extinció, malgrat el seu notable arrelament popular i  la 
tasca social, democràtica i informativa de proximitat que feien moltes de les 
TV locals més humils. A més, és un fet que la majoria de les emissions de 
les  llicències  actuals  tenen un contingut  ideològic  que,  en el  millor  dels 
casos,  podem  qualificar  d'absolutament  parcial,  i  en  el  pitjor,  d'altaveu 
neoconservador.  Caldrà continuar  treballant,  en la  mesura que es pugui, 
perquè es recuperin les llicències d'emissores que actualment no emeten, i 
el  suport  a la  producció  local,  seguint  el  model  establert  a  Mallorca TV, 
afavorint programacions locals imparcials que responguin al servei públic i 
la informació veraç.
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