Num. 8426 / 19.11.2018

Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 2 d’Alzira

44625

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Alzira

Notificació de la sentència dictada en el judici verbal de
desnonament precari número 142/2018. [2018/10262]

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal de
desahucio precario número 142/2018. [2018/10262]

Procediment: judici verbal (desnonament precari) número 142/2018.
De: Gescat Vivendes en Comercialitzacio, SL.
Procurador: Francisco Javier Barber París.
Contra: ocupants ignorats de l'habitatge del carrer Rambla, número
7, pis 2, porta 6, d'Algemesí.
En aquest procediment de judici verbal de desnonament precari
seguit a instàncies de Gescat Vivendes en Comercialitzacio, SL, contra
ignorats ocupants de l'habitatge del carrer Rambla, número 7, pis 2,
porta 6, d'Algemesí, s'ha dictat sentència, el tenor literal de la qual és
el següent:

Procedimiento: juicio verbal (desahucio precario) número 142/2018.
De: Gescat Vivendes en Comercialitzacio, SL.
Procurador: Francisco Javier Barber París.
Contra: Ignorados ocupantes de la vivienda de la calle Rambla,
número 7, piso 2, puerta 6, de Algemesí.
En el presente procedimiento juicio verbal de desahucio precario
seguido a instancia de Gescat Vivendes en Comercialitzacio, SL, frente
a ignorados ocupantes de la vivienda de la calle Rambla, número 7, piso
2, puerta 6, de Algemesí, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es
el siguiente:

«Dispositiva
Estime la demanda formulada pel procurador dels tribunals senyor
Barber París en nom i representació de Gescat Vivendes en Comercialització, SL, contra els ocupants ignorats de l'habitatge del carrer Rambla,
número 7, pis 2, porta 6, d'Algemesí (València), i es condemna l'ocupant
a deixar lliure, vacu i expedit l'habitatge a la disposició de l'actora, sota
prevenció de llançament fixat per al dia 8 de novembre de 2018 a les
11.30 hores si no ho feren; i s'imposen les costes d'aquest procediment
a la part demandada.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i feu-los saber que, en contra, de conformitat amb tenor literal de l'article 455 de la Llei d'enjudiciament civil, es pot interposar recurs d'apel·lació.
Atesa la imminència de l'assenyalament deixeu sense efecte allò
previst per al dia 8 de novembre de 2018.
S'assenyala com a nova data per al llançament de l'habitatge situat
al carrer Rambla, número 7, pis 2, porta 6, d'Algemesí, el pròxim dia 14
de gener de 2018, a les 12.45 hores, i per a això expediu-ne manament
i remeteu-lo a la Comissió Judicial del Servei Comú de Notificacions i
Embargaments d'Alzira.»

«Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda formulada por el procurador de los tribunales señor Barber París en nombre y representación de
Gescat Vivendes en Comercialització, SL, contra los ignorados ocupantes de la vivienda de la calle Rambla, número 7, piso 2, puerta 6, de
Algemesí (Valencia), y se condena al ocupante/s a dejar libre, vacua y
expedita la vivienda a disposición de la actora la vivienda bajo apercibimiento de lanzamiento fijado para el día 8 de noviembre de 2018 a
las 11.30 horas si no lo hicieran; y se imponen las costas del presente
procedimiento a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber
que, contra la misma de conformidad con tenor literal del artículo 455
de la Ley de enjuiciamiento civil cabe recurso de apelación.
Dada la inminencia del señalamiento déjese sin efecto el previsto
para el día 8 de noviembre de 2018.
Se señala como nueva fecha para el lanzamiento de la vivienda sita
en la calle Rambla, número 7, piso 2, puerta 6, de Algemesí, el próximo
día 14 de enero de 2018 a las 12:45 horas, para lo cual expídase mandamiento y remítase a la Comisión Judicial del Servicio Común de
Notificaciones y Embargos de Alzira.»

Atés que els demandats, ignorats ocupants de l'habitatge del carrer
Rambla, número 7, pis 2, porta 6, d'Algemesí, es troben en parador
ignorat, s'expedeix aquest edicte a fi que els servisca de notificació de
forma deguda.

Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes de la
vivienda de la calle Rambla, número 7, piso 2, puerta 6, de Algemesí,
en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

Alzira, 6 de novembre de 2018.– La lletrada de l'Administració de
justícia: Adela Molina Simón.

Alzira, 6 de noviembre de 2018.– La letrada de la Administración
de justicia: Adela Molina Simón.

