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Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 
número 974/2017. [2019/8008]

Raquel García Martín, letrada de la Administración de justicia del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de València,

hace saber que en este juzgado se sigue procedimiento de juicio 
verbal (250.2) [VRB] 974/2017, a instancia de EMIVASA contra David 
Pardines Rueda, con NIF/NIE ***5812**, que en fecha 27 de febrero 
de 2019 se ha dictado sentencia que le afecta, y contra la que no cabe 
interponer recurso alguno. Para conocer el contenido íntegro de dicha 
resolución, podrá personarse en la Secretaria del juzgado, sito en Valèn-
cia, av. Profesor López Piñero, número 14, piso 2º, zona azul (Ciudad 
de la Justicia de València).

Y para que sirva de notificación en forma, con prevención de los 
recursos expresados, a la parte demandada que se encuentra en para-
dero desconocido David Pardines Rueda, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 164 de la Ley de enjuiciamiento civil, se expide el presente.

València, 27 de febrero de 2019.– La letrada de la Administración 
de justicia: Raquel García Martín.

Raquel García Martín, lletrada de l’Administració de justícia del 
Jutjat de Primera Instància número 3 de València,

faig saber que en aquest jutjat se segueix procediment de judici ver-
bal (250.2) [VRB] 974/2017, a instàncies d’EMIVASA contra David 
Pardines Rueda, con NIF/NIE ***5812**, que en data 27 de febrer de 
2019 s’ha dictat la sentència que l’afecta, i contra la qual no es pot inter-
posar cap recurs. Per a conéixer el contingut íntegre d’aquesta resolució, 
podrà personar-se a la secretaria del jutjat, siti a València, avinguda del 
Professor López Piñero, número 14, pis 2n, zona blava (Ciutat de la 
Justícia de València).

I perquè valga de notificació de forma deguda, amb l’advertència 
dels recursos indicats a la part demandada, que està en parador descone-
gut, David Pardines Rueda, de conformitat amb el que disposa l’article 
164 de la Llei d’Enjudiciament Civil, expedisc aquest edicte.

València, 27 de febrer de 2019.– La lletrada de l’Administració de 
justícia: Raquel García Martín.
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