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Ángel Martínez Lozano, lletrat de l’Administració de justícia del
Jutjat de Primera Instància núm. 15 de València, faig saber que en el
present procediment de judici verbal núm. 1308/2019 seguit a instàncies
de Banc de Santander contra els ignorats ocupants de l’habitatge situat
a València (Benimàmet) carrer Campament núm. 53-4t-13, s’ha dictat
sentència, el tenor literal de la qual és el següent:

Ángel Martínez Lozano, letrado de la Administración de justicia del
Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de València, hago saber que en
el presente procedimiento de juicio verbal núm. 1308/2019 seguido a
instancia de Banco de Santander frente a los ignorados ocupantes de la
vivienda sita en València (Benimàmet) calle Campamento núm. 53-4º13, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Sentència número 204/2020
Jutge que la dicta: Juan Francisco Mejías Gómez.
Lloc: València.
Data: 27 d’octubre de 2020.
Dispositiva
Estime la demanda formulada per Banco de Santander, SA, representada pel procurador dels tribunals Alonso Moreno Martínez:

S’imposen les costes a la part demandada.
Manera d’impugnació: mitjançant recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial de València (art. 455 LECn i DA 15a LO 1/2009).
Així, aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i signe.»

«Sentencia número 204/2020
Juez que la dicta: Juan Francisco Mejías Gómez.
Lugar: València.
Fecha: 27 de octubre de 2020.
Fallo
Que estimando como estimo la demanda formulada por Banco de
Santander, SA, representada por el procurador de los tribunales Alonso
Moreno Martínez:
Debo declarar y declaro la efectividad del derecho de propiedad
inscrito a favor de la parte actora sobre el inmueble sito en València
(Benimàmet) calle Campamento núm. 53-4º-13 inscrito en el Registro
de la Propiedad núm. 1 de València, asimismo,
Debo condenar y condeno a los ignorados ocupantes de la vivienda
sita en València (Benimàmet) calle Campamento núm. 53-4º-13 a que,
dentro del plazo legal abandonen la finca citada, dejándola libre, vacua,
expedita y a disposición de la parte actora, sin derecho a indemnización
alguna, con apercibimiento de lanzamiento en caso de no verificarlo
voluntariamente.
Se imponen las costas a la parte demandada.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn y DA 15.ª LO 1/2009).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Atés que el demandat, ignorats ocupants, es troba en parador ignorat, s’expedeix aquest edicte perquè els servisca de notificació de forma
deguda.

Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación
en forma al mismo.

València, 27 d’octubre de 2020.‒ El lletrat de l’Administració de
justícia: Ángel Martínez Lozano.

València, 27 de octubre de 2020.‒ El letrado de la Administración
de justicia: Ángel Martínez Lozano.

Declare l’efectivitat del dret de propietat inscrit a favor de la part
actora sobre l’immoble situat a València (Benimàmet) carrer Campament núm. 53-4t-13 inscrit en el Registre de la Propietat núm. 1 de
València, així mateix,
Condemne els ignorats ocupants de l’habitatge situat a València
(Benimàmet) carrer Campament núm. 53-4t-13 al fet que, dins del termini legal abandonen la finca citada, deixant-la lliure, vàcua, expedita
i a la disposició de la part actora, sense dret a cap indemnització, amb
prevenció de llançament en cas de no verificar-ho voluntàriament.

