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Notificació de la sentència dictada en el judici verbal 
número 1092/2017. [2018/3264]

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 
número 1092/2017. [2018/3264]

Juicio verbal (desahucio precario) número 1092/2017.
Parte demandante: María del Carmen Rodríguez Sanquirce.
Parte demandada: ignorados ocupantes vivienda calle Arzobispo 

Olaechea, número 20, 1.°,1.ª, de València.
Sobre verbales arrendatarios y precarios.
En el juicio referenciado se ha dictado sentencia por la magistrada 

jueza, María Asunción Solis García del Pozo, cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente:

«Fallo
Estimo la demanda formulada por el procurador de los tribunales 

Antonio Blasco Alabadí, en nombre y representación de María del Car-
men Rodríguez Sanquirce, contra los ignorados ocupantes de la vivien-
da sita en València, calle Arzobispo Olaechea, número 20, 1.º, 1.ª, y 
declaro que los demandados ocupan la citada vivienda en situación de 
precario, dando lugar al desahucio de los mismos respecto del citado 
inmueble, condenándoles a estar y pasar por dicha declaración, aperci-
biéndoles de lanzamiento a su costa. Con imposición de costas proce-
sales a los demandados.

Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este 
juzgado en el plazo de veinte días, debiendo exponer las alegaciones 
en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y 
los pronunciamientos que impugna (art. 458 de la Ley 37/2011, de 10 
de octubre, de medidas de agilización procesal) y previa acreditación 
de haberse consignado 50 € en la cuenta de depósitos y consignación 
del juzgado, debiendo indicarse en “Concepto de” “Recurso” seguido 
del código “02 apelación”; se indicarán dichos conceptos después de 
los 18 dígitos de la cuenta expediente (separados por un espacio) en el 
caso de realizarse mediante transferencia bancaria. Se han de realizar 
tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir (disposición 
adicional 15.ª LO 1/2009, 3 de noviembre).

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

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia 
de la parte demandada, por diligencia de ordenación de fecha de hoy, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 
1/2000, de enjuiciamiento civil, se ha acordado la publicación del pre-
sente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana para lle-
var a efecto la diligencia de notificación de sentencia a los ignorados 
ocupantes de la vivienda sita en València, calle Arzobispo Olaechea, 
número 20, 1.º, puerta 1.ª

València, 16 de marzo de 2018.– La letrada de la Administración de 
justicia: Yolanda Giménez Ponce.

Judici verbal (desnonament precari) número 1092/2017.
Part demandant: María del Carmen Rodríguez Sanquirce.
Part demandada: ignorats ocupants habitatge carrer de l’Arquebisbe 

Olaechea, número 20, 1r,1a, de València.
Sobre verbals arrendataris i precaris.
En el juí referenciat s’ha dictat sentència per la magistrada jutgessa, 

María Asunción Solís García del Pozo, la dispositiva de la qual, literal-
ment, és la següent:

«Dispositiva
Estime la demanda formulada pel procurador dels tribunals Antonio 

Blasco Alabadí, en nom i representació de María del Carmen Rodríguez 
Sanquirce, contra els ignorats ocupants de l’habitatge situat a València, 
carrer de l’Arquebisbe Olaechea, número 20, 1r, 1a, i declare que els 
demandats ocupen l’esmentat habitatge en situació de precari, donant 
lloc al seu desnonament respecte de l’immoble indicat, els condemne a 
atindres a aquesta declaració, i els advertisc de llançament a càrrec seu. 
Amb imposició de costes processals als demandats.

Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de 
l’’Audiència Provincial de València (art. 455 LECn).

El recurs s’interposarà per mitjà d’un escrit presentat en aquest jut-
jat en el termini de vint dies i cal d’exposar les al·legacions en què 
es base la impugnació, a més d’esmentar la resolució contra la qual 
s’apel·la i les decisions que s’impugnen (art. 458 de la Llei 37/2011, 
de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal) i amb l’acreditació 
prèvia d’haver consignat 50 € en el compte de depòsits i consignació 
del Jutjat; s’ha d’indicar en “Concepte de” “Recurs” seguit del codi “02 
apel·lació”; s’indicaran els conceptes indicats després dels 18 dígits 
del compte expedient (separats per un espai) en el cas de realitzar-se 
per mitjà de transferència bancària. S’han de realitzar tants ingressos 
diferenciats com resolucions que siguen objecte de recurs (disposició 
addicional 15a LO 1/2009, 3 de novembre).

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

Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part 
demandada, mitjançant la diligència d’ordenació de data de hui, de con-
formitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil, s’ha ordenat la publicació d’aquest edicte en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a dur a efecte la diligèn-
cia de notificació de la sentència als ignorats ocupants de l’habitatge 
situat a València, carrer de l’Arquebisbe Olaechea, número 20, 1r, porta 
1a.

València, 16 de març de 2018.– La lletrada de l’Administració de 
justícia: Yolanda Giménez Ponce.
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