Els serveis públics no s’avaluen econòmicament ?
Que, tal com publica l’Avui (29-06-04), el ministre d’Administracions públiques, Sr.
Sevilla , impulsi la creació d’una agència per a l’avaluació econòmica de les polítiques
públiques i els serveis públics és una bona noticia, i a més s’hauria d’afegir que convé
avaluar amb anterioritat i amb posterioritat.
A mi sempre m’ha semblat que hi havia una contradicció entre el jacobisme que canta
les excel.lències del centralisme i el clientelisme polític de tanta tradició a Espanya.
Però ara amb la nova agència avaluadora el problema ja s’ha acabat. Com que anem
sobrats d’exemples, permeteu que aprofiti una noticia del mateix dia 29: ara ja no
passaria que l’AVE arribi a Barcelona el mateix any que a Valladolid perquè el tema
aniria prèviament a les mans de l’agència d’avaluació, la qual dictaminaria que el
projecte d’AVE a Valladolid ha passar en segon terme a la cua de les prioritats ja que
l’AVE de Barcelona te moltíssima mes importància econòmica i estratègica i es major
el benefici per l’Estat.
Com que l’agència d’avaluació tampoc permetrà el clientelisme polític a favor d’unes
regions sobre-representades en número de polítics en el Parlament en contra d’unes
altres infra-representades, ja ningú haurà de demanar la independència i s’acabaran les
preocupacions pels agravis històrics.
De moment l’experiència és que el centralisme espanyol ha estat ‘vampirí’ i no pas
jacobí i encara és discriminatori territorialment i ,per tant, infidel amb part dels que
anomena ‘fills’. Si no fos així seria perfecte l’afirmació del ministre quan diu que les
Comunitats Autònomes que vulguin més diners els demanin als seus ciutadans,
contrariament algú li pot contestar ‘ens dona la independència i ho farem amb molt de
gust’.
El que és claríssim és la necessitat que totes les institucions públiques avaluïn
econòmicament les seves polítiques abans d’actuar, tal com es fa a les empreses i a les
economies familiars.
També s’ha de dir que el projecte del ministre, a l’eliminar arbitrarietat en les decisions
polítiques, és una millora respecte el modus operandi del PP i per tant li hem de desitjar
un èxit que no queda pas garantit per les bones intencions, ja que amb la infidelitat
institucional habitual de l’Estat envers l’administrat, que no canviarà si no es
modifiquen els mecanismes polítics que la causen, l’agència pot degenerar en un
instrument de vestir sants.
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