Resolució CTBG 5/2018, de 4 d’abril
Dispositius electrònics per efectuar el pas de peatges i unitats que els utilitzen
(accés al text de la resolució)

Se sol·licita al Ministeri de l’Interior quants dispositius electrònics de pas de peatges
posseeix un cos de seguretat estatal a territori en concret, així com la seva
despesa desglossada per a 2015, 2016 i 2017. Es va concedir l’accés a la
informació, afirmant l’Administració que la comandància d’aquell territori posseïa 40
dispositius d’aquell tipus, pels quals no s’havia realitzat cap pagament els últims anys.
El reclamant va entendre no ajustada la resposta atès que, ja en seu de reclamació al
CTBG, va manifestar que allò que volia saber era la despesa econòmica dels dispositius
en els punts habilitats, la seva utilització en autopistes i la localització dels punts
autoritzats per al seu ús. Així mateix, no es detallaven les unitats que feien ús dels
dispositius, pel que considerava d’interès afegir aquestes dades a la resposta que se li
havia de donar.
El CTBG reconeix en la seva resolució que efectivament de la petició es desprèn
que allò que el reclamant desitja conèixer són les despeses adherides a l’ús dels
dispositius. L’Administració havia manifestat que el cost era 0 i més tard, un cop
matisada la sol·licitud, va afirmar que desconeixia la informació sol·licitada, no existint
documentació en el seu poder.
D’acord amb les competències administratives i el règim jurídic tant de les
autopistes com dels dispositius, que es resumeixen a la resolució, el CTBG accepta
que l’Administració no disposa de la informació, al que s’afegeix que no s’ha pogut
provar que existís un ús real dels dispositius.
D’altra banda, el reclamant va introduir una nova qüestió a la reclamació al CTBG:
que es detallessin les unitats que feien ús dels dispositius. En no constar aquesta
petició entre les inicials, el CTBG entén que no es pot atendre en via de
reclamació. No obstant, fins i tot si hagués estat correctament formalitzada
tampoc es podria haver satisfet per les mateixes raons argumentades en el paràgraf
precedent.

