
Els aspirants que consten en la llista provisional d’aprovats disposen del dia 9 al 13 de febrer 
de 2023,  per acreditar el compliment dels requisits de participació que no hagin pogut ser 
comprovats d’ofici per l’EBAP.

L’EBAP ha comprovat d’ofici que tots els aspirants de la llista provisional disposen  del carnet 
de conduir de les classes A2 i B. No s’ha de presentar els carnets de conduir.

Els aspirants que han de presentar la titulació acadèmica són els següents:

NOM DNI

MORENO FERRER, JOSEP ***8038*
PAYERAS RIGO, JAUME ***1478*
CHILLON AGUILERA, RUBEN ***7447*
GARCIA DEL ARCO, JOSE ANTONIO ***9209*

GARCIAS MUÑOZ, ANTONIO ***8255*

FERNANDEZ GOMEZ, ANTONIO ***9064*

PERELLO ROSSELLO, SEBASTIAN ALEJANDRO ***8494*

MARTINEZ COHEN, ALEJANDRA ***7200*
BORDOY ROMERO, JORGE ALBERTO ***6913*
FIOL SERRA, MIGUEL LUIS ***0514*
POLEY AMER, JAVIER ***0563*
LLINAS SIMONET, MIGUEL ANGEL ***0943*
LOPEZ MARTINEZ, ANDRES ***1109*
MORENO MONDEJAR, JUAN DIEGO ***4056*
NEPOLA MARTINEZ, XISCA ***2549*
ESTRADA MUÑOZ, LUCIANO ***6155*
TORA ESCRIBANO, CRISTINA ***8098*
AGUILAR ROVIRALTA, DANIEL ***4385*
CANALS DRIESSEN, LUCIA ***2811*

NOM DNI

MORALES MONTESINOS, CRISTIAN ***5928*

GARCÍA MONTERDE, MARIO ***5478*

RODRIGUEZ SIBAJA, ALBERTO ***5452*



NOM DNI

PONS SABRIDO, RUBEN ***4075*

RODRIGUEZ CALERO, MARIA ***4547*

MARQUES FLORIT, JOSE MIGUEL ***4320*

Els aspirants que han de presentar el certificat d’antecedents penals són:

NOM DNI

GARCIAS MUÑOZ, ANTONIO ***8255*

TOTS els aspirants han de presentar:
- Certificat de català de nivell B2 o superior. Excepte els aspirants amb proposta de plaça a 
l’Ajunatment de Sant Llorenç que han d’acreditar el nivell C1.
- Compromís de dur armes complimentat el model annex 7 adjunt. 
- Certificat mèdic en el model oficial que l’interessat no pateix cap malaltia o defecte físic o 
psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions corresponents 
a la categoria de policia, en relació amb el quadre d’exclusions que estableix l’annex 5 del De-
cret 40/2009.




