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Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 
número 377/2018. [2019/4334]

De: Bankia Habitat, SLU.
Procuradora: Carmen Rueda Armengot.
Contra: ignorados ocupantes de la calle Jumilla, número 7, piso 3.º, 

puerta 14, de València.
En los autos de juicio verbal (desahucio precario) número 377/2018 

seguido a instancia de Bankia Habitat, SLU, frente a ignorados ocu-
pantes de la calle Jumilla, número 7, piso 3.º, puerta 14, de València, se 
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

«Sentencia número 209/2018

València, 6 de septiembre de 2018

Vistos por mí, David Gericó Sobrevela, magistrado juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de València y su partido judicial, los 
presentes autos de juicio verbal (desahucio precario) número 377/2018, 
seguidos a instancia de la procuradora de los tribunales Carmen Rueda 
Armengot, en nombre y representación de Bankia Habitat, SLU, contra 
ignorados ocupantes de la calle Jumilla, número 7, piso 3.º, puerta 14, 
de València, sobre precario cuyos autos versan sobre los siguientes,

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta en nombre de Bankia Hábi-

tat, SLU frente a los desconocidos ocupantes de la vivienda situada en 
la calle Jumilla, número 7, piso 3.º, puerta 14.ª, de València, condeno 
a la demandada a desalojarla, dejándola libre, vacua y expedita, con 
apercibimiento de lanzamiento si no la desalojaren en el término que se 
les confiera, con imposición de costas a la parte demandada.

Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audi-
encia Provincial de Valencia (art. 455 LECn).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este 
juzgado en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de 
la notificación, debiendo citar la resolución apelada, los pronunciamien-
tos que impugna (art. 457.2 LECn) y las alegaciones en las que basa su 
impugnación, junto con la consignación del correspondiente depósito.

Información sobre el depósito para recurrir: de conformidad con la 
disposición adicional 15.ª de la Ley orgánica del poder judicial, para 
que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución 
deberá constituir un depósito de 50 €, que le será devuelto solo en el 
caso de que el recurso sea estimado.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.»
Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes de la calle 

Jumilla, número 7, piso 3.º, puerta 14, de València, en paradero descon-
ocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al 
mismo.

València, 6 de septiembre de 2018.– La letrada de la Administración 
de justicia: M.ª Dolores Crespín Jiménez.

De: Bankia Habitat, SLU.
Procuradora: Carmen Rueda Armengot.
Contra: ignorats ocupants del carrer Jumilla, número 7, pis 3r, porta 

14, de València.
En les actuacions de judici verbal (desnonament precari) número 

377/2018 seguit a instàncies de Bankia Habitat, SLU, contra els ignorats 
ocupants del carrer Jumilla, número 7, pis 3r, porta 14, de València, s’ha 
dictat sentència l’encapçalament i la dispositiva  de la qual són del tenor 
literal següent:

«Sentència número 209/2018

València, 6 de setembre de 2018

David Gericó Sobrevela, magistrat jutge del Jutjat de Primera Ins-
tància número 22 de València i el seu partit judicial, he vist les presents 
actuacions de judici verbal (desnonament precari) número 377/2018, 
seguides a instàncies de la procuradora dels tribunals Carmen Rueda 
Armengot, en nom i representació de Bankia Habitat, SLU, contra igno-
rats ocupants del carrer Jumilla, número 7, pis 3r, porta 14, de València, 
sobre precari les actuacions del qual versen sobre els següents,

Dispositiva
Estime la demanda interposada en nom de Bankia Habitat, SLU 

contra els desconeguts ocupants de l’habitatge situat al carrer Jumilla, 
número 7, pis 3r, porta 14a, de València, i condemne la demandada a 
desallotjar-lo, deixant-lo lliure, vacu i expedit, amb prevenció de llança-
ment si no el desallotja en el termini que se li conferisca, amb imposició 
de costes a la part demandada.

Manera d’impugnació: mitjançant recurs d’apel·lació davant l’Au-
diència Provincial de València (art. 455 LECn).

El recurs s’haurà d’interposar per mitjà d’escrit presentat en aquest 
jutjat en el termini de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la 
notificació, havent de citar la resolució apel·lada, els pronunciaments 
que impugna (art. 457.2 LECn) i les al·legacions en què basa la seua 
impugnació, juntament amb la consignació del corresponent depòsit.

Informació sobre el depòsit per a recórrer: de conformitat amb la 
disposició addicional 15a de la Llei orgànica del poder judicial, perquè 
siga admés a tràmit el recurs d’apel·lació contra aquesta resolució haurà 
de constituir un depòsit de 50 €, que li serà retornat només en el cas que 
el recurs siga estimat.

Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe.»
I atés que aquest demandat, ignorats ocupants del carrer Jumilla, 

número 7, pis 3r, porta 14, de València, es troba en parador ignorat, 
s’expedeix el present edicte a fi que li servisca de notificació de forma 
deguda.

València, 6 de setembre de 2018.– La lletrada de l’Administració de 
justícia: M.ª Dolores Crespín Jiménez.
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