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Notificació de la sentència dictada en el procediment ordi-
nari número 19/2016. [2018/3253]

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento 
ordinario número 19/2016. [2018/3253]

En el presente procedimiento seguido a instancia de Comunidad de 
Propietarios Calle Dos de Mayo, 2, de Benigànim, Valencia, frente a 
Tot Llum Instal·lacions Elèctriques, SLL, Caja Rural del Mediterráneo 
Rural Caja, S. Coop. de Crédito, Hacienda Pública y Tesorería General 
de la Seguridad Social, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:

«Procedimiento: Asunto Civil 19/2016-J.
Sentencia número 99/2017
Magistrado juez: Francisco Guerra Mora.
Lugar: València.
Fecha: 12 de abril de 2017.
Parte demandante: Comunidad de Propietarios Calle Dos de Mayo, 

2, de Benigànim, Valencia.
Abogado: Luis Vicente Boscá.
Procuradora: Silvia García García.
Parte demandada: Tot Llum Instal·lacions Elèctriques, SLL, Caja 

Rural del Mediterráneo Rural Caja, S. Coop de Crédito, Hacienda Públi-
ca y Tesorería General de la Seguridad Social.

Procuradora: María del Mar Guillén Larrea.
Objeto del juicio: ordinarios de propiedad horizontal.

Fallo
Estimar la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios 

Calle Dos de Mayo de Benigànim contra Tot Llum Instal·lacions Elèc-
triques, SL, condenando a la citada entidad a que satisfaga, a la actora, 
la cantidad de 1.441,46 € con sus intereses legales desde la interposición 
de la demanda, a la vez que se declara el carácter preferente del crédito 
de la actora por 1.441,46 € respecto a los créditos existentes en favor de 
Caja Rural del Mediterráneo Ruralcaja S. Coop. de Crédito, la Hacienda 
Pública y Tesorería General de la Seguridad Social; quedando las fincas 
a saber: vivienda en calle Dos de Mayo, número 10, de Benigànim, 
ático, planta 3, izquierda, pta. 6; local en calle Dos de Mayo, número 
2,4,6, 8 y 10, de Benigàmin, planta 1 y 2, plazas de garaje número 75, 
en planta 2, y trastero número 42, afectas al pago de tal cantidad.

Todo ello con expresa a Tot Llum Instal·lacions Elèctriques, SL.

Modo de impugnación: notifíquese la presente resolución a las par-
tes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe 
interponer recurso de apelación, que habrá de presentarse en el plazo de 
veinte días desde su notificación, presentando ante este juzgado escri-
to en el que habrá de citar la resolución impugnada, con expresión de 
los pronunciamientos que se impugnan. El recurso no se admitirá si, al 
presentarlo la parte, no acredita haber consignado en la entidad Banesto 
y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este 
juzgado, con referencia al presente procedimiento, la cantidad de 50 
euros, en concepto de depósito para recurrir, conforme a la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley orgánica del poder judicial (introdu-
cida por LO 1/2009, de 3 de noviembre).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y encontrándose dichos demandados, Tot Llun Instal·lacions Elèc-
triques, SLL, Caja Rural del Mediterráneo Rural Cajas Coop. de Cré-
dito, Hacienda Pública y Tesorería General de la Seguridad Social en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notifica-
ción en forma a los mismos.

València, 12 de diciembre de 2017. – La letrada de la Administra-
ción de justicia: Francisca Tomás Llavador.

En aquest procediment seguit a instàncies de la Comunitat de Pro-
pietaris Carrer Dos de maig, 2, de Benigànim, València, enfront de Tot 
Llum Instal·lacions Elèctriques, SLL, Caixa Rural del Mediterrani 
Rural Caixa, S. Coop. De Crèdit, Hisenda Pública i Tresoreria General 
de la Seguretat Social, s’ha dictat sentència l’encapçalament i dispositi-
va de la qual, literalment, és la següent:

«Procedimiento: Assumpte Civil 19/2016-J.
Sentència número 99/2017
Magistrat jutge: Francisco Guerra Mora.
Lloc: València.
Data: 12 d’abril de 2017.
Part demandant: Comunitat de Propietaris Carrer del Dos de maig, 

2, de Benigànim, Valencia.
Advocat: Luis Vicente Boscá.
Procuradora: Silvia García García.
Part demandada: Tot Llum Instal·lacions Elèctriques, SLL, Caixa 

Rural del Mediterrani Rural Caixa, S. Coop de Crèdit, Hisenda Pública 
i Tresoreria General de la Seguretat Social.

Procuradora: María del Mar Guillén Larrea.
Objecte del judici: ordinaris de propietat horitzontal.

Dispositiva
Estimar la demanda formulada per la Comunitat de Propietaris 

Carrer del Dos de Maig de Benigànim contra Tot Llum Instal·lacions 
Elèctriques, SL, i condemnar l’esmentada entitat a què satisfaça, a l’ac-
tora, la quantitat de 1.441,46 € amb els seus interessos legals des de la 
interposició de la demanda, al mateix temps que es declara el caràcter 
preferent del crèdit de l’actora per 1.441,46 € respecte als crèdits exis-
tents en favor de Caixa Rural del Mediterrani Ruralcaja S. Coop. de 
Crèdit, la Hisenda Pública i Tresoreria General de la Seguretat Social i 
queden les finques, a saber, habitatge al carrer del Dos de Maig, número 
10, de Benigànim, àtic, planta 3, esquerra, pta. 6; local en carrer Dos de 
maig, número 2,4,6, 8 i 10, de Benigàmin, planta 1 i 2, places de garatge 
número 75, en planta 2, i traster número 42, afectes el pagament de tal 
quantitat.

Tot això amb expressa a Tot Llum Instal·lacions Elèctriques, SL.

Mode d’impugnació: Notifiqueu la present resolució a les parts, i 
feu-los saber que no és ferma i que contra ella es pot interposar recurs 
d’apel·lació, que haurà de presentar-se en el termini de 20 dies des de la 
seua notificació, presentant davant d’aquest jutjat escrit en el que haurà 
de citar la resolució impugnada, amb la indicació dels pronunciaments 
que s’impugnen. El recurs no s’admetrà si, al presentar-ho la part, no 
acredita haver consignat en l’entitat Banesto i en el compte de depò-
sits i consignacions obert a nom d’aquest jutjat, amb referència al pre-
sent procediment, la quantitat de 50 euros, en concepte de dipòsit per a 
recórrer, de conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial (introduïda pel 1/2009, de 3 de novembre).

Aquesta és la sentència, que pronuncie, mane i firme.»

I atés que els demandats , Tot Llun Instal·lacions Elèctriques, SLL, 
Caixa Rural del Mediterrani Rural Caixes Coop. de Crèdit, Hisenda 
Pública i Tresoreria General de la Seguretat Social en parador desco-
negut, s’expedix el present per tal que servisca de notificació en forma 
a aquests.

València, 12 de desembre de 2017. – La lletrada de l’Administració 
de justícia: Francisca Tomás Llavador.
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