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Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 
número 166/2018. [2019/8995]

Edurne Zubia Zubimendi, letrada de la Administración de justicia 
del Juzgado de Primera Instancia número 18 de los de València, hace 
saber, que en el juicio referenciado al margen, se ha acordado la publi-
cación del presente acto de comunicación:

«Procedimiento: juicio verbal (desahucio precario) número 
166/2018

Demandante: Buildingcenter, SAU.
Demandado: Ignorados ocupante de la vivienda sita en calle Pintor 

Joan Miró, número 8, planta 3ª, puerta 26ª, en València.
Acto procesal que se publica: Sentencia de fecha 9 de septiembre 

de 2019
Objeto: Notificar sentencia
Modo y plazo de impugnación: apelación 20 días.»
El texto integro de la resolución que se publica podrá ser consultado 

y/u obtener copia de la misma en la Secretaría de este juzgado en horas 
de Audiencia.

València, 9 de septiembre de 2019.– La letrada de la Administración 
de justicia: Edurne Zubia Zubimendi.

Edurne Zubia Zubimendi, lletrada de l’Administració de justícia del 
Jutjat de Primera Instància número 18 de València, faig saber que, en el 
judici que s’indica al marge, s’ha acordat la publicació del present acte 
de comunicació:

«Procediment: judici verbal (desnonament precari) número 
166/2018.

Demandant: Buildingcenter, SAU.
Demandat: ocupants ignorats de l’habitatge situat al carrer Pintor 

Joan Miró, número 8, planta 3a, porta 26, a València.
Acte processal que es publica: Sentència de data 9 de setembre de 

2019.
Objecte: notificar sentència.
Manera i termini d’impugnació: apel·lació 20 dies.»
El text íntegre de la resolució que es publica es podrà consultar i/o 

se’n podrà obtindre una còpia en la Secretaria d’aquest jutjat en hores 
d’audiència.

València, 9 de setembre de 2019.– La lletrada de l’Administració de 
justícia: Edurne Zubia Zubimendi.
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