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Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 
número 36/2018. [2018/11238]

Paula Pozo Bouzas, letrada de la Administración de justicia del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de València, hago saber que 
en este juzgado y con el número de procedimiento juicio verbal 36/18 
a instancia de Recambios Arce, SL, representada por la procuradora 
Esther Cucarella Pons, contra Automóviles Pol, SA, a través de su admi-
nistrador Pedro Madrigal Sánchez en el que se ha acordado notificar 
a Automóviles Pol, SA, a través de su administrador Pedro Madrigal 
Sánchez que en fecha 7 de mayo de 2018 se ha dictado sentencia que 
le afecta, y contra la que puede interponer recurso de apelación en el 
plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publicación de la presente en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en la forma prevista en la 
Ley de enjuiciamiento civil.

Para conocer el contenido íntegro de dicha resolución, podrá per-
sonarse en la oficina judicial, sita en València, avenida Profesor López 
Piñero número 14 de València (Ciudad de la Justicia de València).

Y para que sirva de notificación en forma, con prevención de los 
recursos expresados en la citada resolución a Automóviles Pol, SA, a 
través de su administrador Pedro Madrigal Sánchez que se encuentra en 
paradero desconocido se expide el presente.

València, 20 de noviembre de 2018.– La letrada de la Administra-
ción de justicia: Paula Pozo Bouzas.

Paula Pozo Bouzas, lletrada de l'Administració de justícia del Jutjat 
de Primera Instància número 2 de València, faig saber que en aquest jut-
jat i amb el número de procediment judici verbal 36/18, a instàncies de 
Recambios Arce, SL, representada per la procuradora Esther Cucarella 
Pons, contra Automóviles Pol, SA, a través del seu administrador Pedro 
Madrigal Sánchez en el qual s'ha acordat notificar a Automóviles Pol, 
SA, a través del seu administrador Pedro Madrigal Sánchez que en data 
7 de maig de 2018 s'ha dictat sentència que l'afecta, i contra la qual pot 
interposar recurs d'apel·lació en el termini de 20 dies hàbils, a comptar 
des de la publicació d'aquest edicte en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, en la forma prevista en la Llei d'enjudiciament civil.

Per a conéixer el contingut íntegre d'aquesta resolució, podrà per-
sonar-se en l'oficina judicial, situada a València, avinguda Professor 
López Piñero número 14 de València (Ciutat de la Justícia de València).

I perquè servisca de notificació de forma deguda, amb prevenció 
dels recursos expressats en la citada resolució a Automóviles Pol, SA, 
a través del seu administrador Pedro Madrigal Sánchez que es troba en 
parador ignorat s'expedeix aquest edicte.

València, 20 de novembre de 2018.– La lletrada de l'Administració 
de justícia: Paula Pozo Bouzas.
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