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Notificació de la sentència dictada en el judici ordinari
357/2019. [2020/7146]

Notificación de la sentencia dictada en el juicio ordinario
357/2019. [2020/7146]

Amparo Justo Bruixola, lletrada de l’Administració de justícia del
Jutjat de Primera Instància núm. 16 de València, faig saber: que en
aquest jutjat s’ha acordat la publicació del present acte de comunicació:
Procediment: ordinari 357/19
Demandant: Unió de Crèdits Immobiliaris, SA.
Demandats: Gilberto Juan Tuchi Sevillano i Nedda Gladys Bel de
Tuchi
Acte processal que es publica: aclariment sentència núm. 241/19
de 09.12.2020
Objecte: notificació
Manera i termini d’impugnació: no cabrà recurs d’apel·lació algun,
sense perjudici dels recursos que procedisquen, si escau, contra la
resolució a la qual es refereix la sol·licitud d’aclariment
El text íntegre de la resolució que es publica podrà ser consultat
i obtindre còpia del mateix en la Secretaria d’aquest Jutjat en hores
d’audiència.

Amparo Justo Bruixola, letrada de la Administración de justicia del
Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Valencia, hago saber, que en
este juzgado se ha acordado la publicación del presente acto de comunicación:
Procedimiento: ordinario 357/19
Demandante: Unión de Créditos Inmobiliarios, SA.
Demandados: Gilberto Juan Tuchi Sevillano y Nedda Gladys Bel
de Tuchi
Acto procesal que se publica: aclaración sentencia núm. 241/19 de
09.12.2020
Objeto: notificación
Modo y plazo de impugnación: no cabrá recurso de apelación alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la
resolución a la que se refiere la solicitud de aclaración
El texto íntegro de la resolución que se publica podrá ser consultado
y obtener copia del mismo en la secretaría de este juzgado en horas de
audiencia.

València 1 de setembre de 2020.– La lletrada de l’Administració de
justícia: Amparo Justo Bruixola.

València, 1 de septiembre de 2020.– La letrada de la Administración
de justicia: Amparo Justo Bruixola.

