
PRÀCTICUM: 
SOL·LICITUD D’EXTENSIÓ D’EFECTES 

1r SEMESTRE 2011/12 
ALUMNE: XANDRI I MOLAS, LLUÍS 

AL JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NUMERO __ DE PAMPLONA 
 

En Lluís Xandri i Molas, advocat de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de 
______________, actuant en nom i representació de les Sres. Maria Marianz  
(DNI: 00.000.000-X) i Rosa Lasquedes (DNI: 11.111.111-Y), domiciliades 
respectivament al carrer _______________ núm. __, i a l’Avda. ___________ 
núm. __, en ambdós casos de la ciutat de Pamplona, segons s’acredita 
mitjançant escriptura de poder que s’acompanya com a Document núm. 
1, compareixo davant d’aquest Jutjat i respectuosament 
 

MANIFESTO: 
 
Primer.- Que en data 30 de setembre de 2010, aquest Jutjat va dictar 
Sentència en el procediment abreujat 0000666/2009, i en la qual s’estimava 
en recurs contenciós administratiu interposat per aquest mateix lletrat que 
subscriu, actuant en nom i representació de la Sra. Yolanda Alñiza, contra 
l’Ordre Foral 850/2009, de 10 d’agost, del Conseller de Presidència, Justícia i 
Interior del Govern de Navarra, i per la qual es desestimaven els recursos 
d’alçada interposats per diferents persones contra la desestimació per 
silenci administratiu de les sol·licituds presentades en reclamació del 
reconeixement del dret al complement de destinació per exposició a riscos 
biològics i els seus efectes retroactius. 
 
Segon.- Que les meves poderdants es troben en idèntica situació jurídica 
que l’afavorida per la sentència esmentada, tal i com ho acrediten les 
següents consideracions: 
 

a) Ambdues ocupen sengles llocs de treball d’Auxiliars d’Infermeria al 
Servei de Parts i Urgències Ginecològiques de l’Hospital La Estrella de 
Pamplona. 

 
b) El desenvolupament dels llocs de treball per part de les meves 

poderdants comporta un risc permanent i habitual per exposició a 
riscos de tipus biològic, totalment coincidents amb els reconeguts a 
l’afavorida per la sentència ja esmentada. 

 
Tercer.- Que en compliment del que disposa l’article 110.3 de la LJCA, i 
amb la finalitat d’acreditar la identitat de situacions, s’adjunten al present 
escrit els següents documents: 
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a) Certificats emesos pel Director de l’esmentat Hospital (Documents 2 i 
3), acreditatiu per a cada una de les meves poderdants del lloc de 
treball que ocupen, el servei al qual estan adscrites i des de quina 
data. 

 
b) Còpia del Catàleg de llocs de treball de l’Hospital La Estrella de 

Pamplona, en el qual s’indiquen les funcions atribuïdes al lloc de 
treball en relació al servei al qual estan adscrites, ocupat per les 
meves mandants i per l’afavorida per la Sentència de referència 
(Document 4). 

 
c) Informe Pericial sobre els riscos associats a la praxi diària dels 

professionals adscrits al Servei de Parts i Urgències Ginecològiques 
de l’Hospital La Estrella de Pamplona (Document 5). 

 
Quart.- Que no concorre, en aquest cas, cap de les circumstàncies 
impeditives previstes a l’article 110.5 de la LJCA. 
 
Per els motius exposats, i de conformitat amb el que disposa l’article 110 de 
la LJCA,  
 

SOL·LICITO AL JUTJAT 
 
Primer.- Que s’admeti, en temps i forma, el present escrit, així com els 
documents i còpies que l’acompanyen. 
 
Segon.- Que, una vegada realitzats els tràmits preceptius, es procedeixi a 
dictar interlocutòria per la qual s’acordi l’EXTENSIO DELS EFECTES de la 
Sentència dictada en data 30 de setembre de 2010 a la situació jurídica de 
les meves poderdants, reconeixent-los el seu dret a percebre el 
complement de destinació per riscos biològics, i s’ordeni al SERVICIO DE 
NAVARRA DE SALUD – OSASUNBIDEA a l’adopció de quantes mesures siguin 
necessàries per a la seva plena efectivitat. 
 
Pamplona, a 12 de desembre de 2011 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas 


