Acord per qual s'inadmet el recurs de reposició presentat per un estudiant
contra l’Acord CG/2019/03/12, pel qual es va aprovar la 2a edició de la
convocatòria del Premi associacions d’estudiants i estudiantes de la UPC
FETS I FONAMENTS DE DRET
ÚNIC.- Mitjançant acord CG/2019/03/12, es va aprovar la 2ª edició de la
convocatòria del Premi a Associacions d’estudiants i estudiantes de la UPC.
En la publicació de la convocatòria es feia constar que contra la mateixa no hi
cabia cap recurs.
El Sr.
, estudiant de la UPC, ha presentat recurs de
reposició contra aquesta acord especificant que té per objecte la menció de que
contra la convocatòria no hi caben recursos.
El recurs de reposició interposat pel Sr.
contra l’acord CG/2019/03/12, pel
que es va aprovar la 2ª edició de la convocatòria del Premi a Associacions
d’estudiants i estudiantes de la UPC, ha d’esser inadmès per manca de
legitimació activa del recorrent.
La legitimació ha estat objecte d’anàlisi, principalment des de la perspectiva
processal, per la jurisprudència dictada pels òrgans de la jurisdicció contenciósadministrativa; però aquesta doctrina és tanmateix aplicable en el procediment
administratiu.
La legitimació activa es la aptitud per a ser demandant en un procés concret
derivada de la titularitat d’una relació jurídica o del interès en la invalidació del
acte de que es tracti. Constitueix, en l’àmbit jurisdiccional, un dels pressupostos
essencials per tal que la pretensió pugui ser actuada en judici i per
l’admissibilitat del procés; tanmateix ho és, en la via prèvia a la judicial, per
l’admissibilitat de les reclamacions i recursos administratius.
La doctrina constitucional i la jurisprudència del Tribunal Suprem és reiterada
en el sentit d’assenyalar que, malgrat la seva amplitud, el concepte d’interès
legítim no pot ser assimilat al d’interès per la legalitat, que faria equiparable la
legitimació en l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu a la legitimació
popular, i que només és admissible en els cassos expressament contemplats a
la llei.
Afegeix aquesta doctrina que “interés legítimo es el derivado de la relación
unívoca existente entre el sujeto y el objeto de la pretensión e identificable con
cualquier ventaja o utilidad jurídica, o desventaja, derivadas de la reparación
pretendida; beneficio o perjuicio el expresado que puede ser actual o futuro,
pero que, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su
mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento
hipotético y futuro” (SSTC 60/82, 257/88, 97/91, 143/94 i SSTS 4-2-91, 8-2-96,
13-3-97 y 8-2-99, entre moltes altres).
Com s’ha dit, aquestes mateixes consideracions sobre la legitimació per
presentar reclamacions i recursos són plenament aplicables en el procediment
administratiu.
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En el present supòsit, l’estudiant
adreçada a associacions d’estudiants.

està impugnant una convocatòria

El Consell de Govern de la UPC aprecia manca de legitimació del Sr.
per
interposat el recurs de reposició que es resol mitjançant el present acord, pels
motius següents:
Primer: no al·lega cap interès personal, o perjudici concret derivat de l’acord
impugnat, que justifiqui la seva pretensió de que sigui anul·lat.
Segon: el recorrent ni tant sols ha acreditar que actuï en nom i representació
de cap associació a les que va dirigida la convocatòria.
En conseqüència, el Consell de Govern de la UPC estima que el recurs de
reposició interposat per l’estudiant
contra acord
CG/2019/03/12, pel que es va aprovar la 2ª edició de la convocatòria del Premi
a Associacions d’estudiants i estudiantes de la UPC, ha d’esser inadmés.
En tot cas, i al marge de que la interposició per part dels interessats dels
recursos procedents comporta la subsanació de les notificacions defectuoses
dels actes administratius pel que fa a la indicació dels recursos (article 40.2 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas), en el present supòsit s’ha procedit a esmenar
l’error en la publicació de la convocatòria que ha denunciat el Sr.
.
En virtut del que precedeix, i en exercici de les competències que li atorga
l’article 59 dels Estatuts, el Consell de Govern pren els següents
ACORDS
PRIMER.- Inadmetre, per manca de legitimació del recorrent, el recurs de
reposició interposat per l’estudiant
contra acord
CG/2019/03/12, pel que es va aprovar la 2ª edició de la convocatòria del Premi
a Associacions d’estudiants i estudiantes de la UPC.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’estudiant
, tot fent-li
saber que d’acord amb el que es previst a l’article 54.1 dels Estatuts, és
definitiu, esgota la via administrativa, i pot ser impugnat mitjançant la
interposició d’un recurs contenciós-administratiu davant els jutjats d’aquest
ordre jurisdiccional de Barcelona, en el termini de dos mesos des de la seva
notificació.
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