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nistració pública, tot de conformitat amb allò que disposen els articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat i d'acord
amb el Reglament del Personal al servei de les Entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, en els seus articles 322, 329 i 330. Aquesta
·autorització està condicionada a l'electiu compliment
dels seus deures i a modificació de la normativa d'incompatibilitats .
.Revocar l'acte presumpte de denegació de les
sol-licituds de compatibilitat formulades el 28 de juliol
de 1995 i el 2 de juny de 1995 pels funcionaris municipals de Ramon Pareja i Viñals i José Luís Pardal i
Ruiz; i procedir a autoritzar als referits funcionaris la
compatibilitat sol-licitada entre la respectiva activitat
municipal en aquesta Corporació, amb la categoria
de Tècnics Superiors d'Arquitectura i Enginyeria, i
l'exercici lliure de la professió d'arquitecte, excloent
qualsevol manileslació d'aquest exercici en el terme
municipal de Barcelona, per tal d'evitar possibles
coincidències entre la seva activitat pública i la privada, garantint d'aquesta manera l'objectivitat, la imparcialitat i la independència que ha de presidir les seves
actuacions com a funcionaris, i per salvaguardar l'interès públic, que podria resultar perjudicat en cas de
produir-se aquella coincidència. A més, la dedicació
professional privada no podrà superar la meitat de la
jornada laboral setmanal vigent en l'Administració pública, de conformitat amb allò que disposen els articles 2, 11 i 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i d'acord amb allò que disposa el Reglament del Personal al servei de les Entitats
locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol,
en els seus articles 322, 329, i 330.
Autoritzar als senyors Jesús Martínez i Clara i
Carles Vivas i Urieta la compatibilitat sol-licitada entre
la respectiva activitat municipal com a Tècnic Superior d'Economia i Sociologia, i Professor d'Ensenyament secundari respectivament, i la de Professors
Associats de les Universitats que s'indiquen, per als
cursos acadèmics 1995-96 i 1996-97, i 1995-96 respectivament, d'acord amb allò que preveu l'article 4.2
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al servei de l'Administració de
la Generalitat i amb les limitacions previstes als articles 5 i 6 de la mateixa Llei i de conformitat amb el
previst en els articles 327 i 328 del Reglament del
Personal al servei de les Entitats locals aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Autoritzar als senyors i senyores Antonio Ayza i
Casamitjana, José Julio Barbero i Sànchez, José Luis
Calatrava i Torrico, Ferran Martorell i Basurte, i Mireia
de Yzaguirre i Maura, la compatibilitat sol-licitada entre la respectiva activitat municipal i la activitat privada que cadascun d'ells declara, perquè tals activitats
privades no figuren compreses en les causes d'incompatibilitats previstes pels articles 2, 11 i 12 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre Incompatibilitats del Personal al servei de l'Administració de la
Generalitat i els articles 322, 329 i 330 del Reglament
el Personal al servei de les Entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i no resulta afectat.
l'interès públic, si bé la present autorització està condicionada a l'estricte compliment dels seus deures
públics i al manteniment de la dedicació a l'activitat
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privada dintre dels límits establerts pels articles 11 i
12 de l'esmentada Llei.i 330 del Reglament citat i pot
deixar-se sense electe per variació de les circumstàncies relatives als llocs de treball, per modificació del
règim d'inco.mpatibilitats o per interès públic.
Declarar subjectes a dedicació plena. i exclusiva
tots els llocs directius de l'Administració municipal,
entenent compresos sota aquesta denominació els
d'alta direcció dels Instituts municipals i Organismes
autònoms de l'Ajuntament, i els llocs de Gerents de
Sector i Districte, Directors, Directors de Serveis i càrrecs assimilats de l'Administració municipal directa,
com també, en general, tots els llocs de treball de
qualsevol naturalesa de nivell 28 o superior, llevat de
l'excepció que expressament s'estableix i de les activitats legalment excloses del règim d'incompatibilitats
sempre que no comprometin la imparcialitat i independència de la .funció; en conseqüència, no reconèixer ni autoritzar als seus titulars cap altra compatibilitat que no sigui exclusivament pel desenvolupament
d'un segon lloc de treball en l'esfera docent com a
professor universitari associat en els termes legalment previstos; modificar el catàleg vigent de llocs de
treball de l'Ajuntament en el sentit que tots els llocs
catalogats en els nivells 30 i 28 han d'ésser desenvolupats en règim .de dedicació plena i exclusiva des de
1'1 de gener de 1997.
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
Aprovar el Conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal d'Educació de
Barcelona (IMEB) i el Departament ~'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, relatiu a les obres de
reforma, ampliació i millora (RAM) als col-legis d'educació infantil i primària de la Ciutat per al període de
1996-1997, tot per tal de donar compliment al Conveni-marc signat el 1O de maig de 1995 entre les referides Institucions. Cedir l'ús de la construcció realitzada al Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per a ser destinat a activitat escolar, segons es determina en el present Conveni. Facultar
l'Alcalde per subscriure el present Conveni de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, i
l'article 51.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya. Autoritzar la despesa plurianual fixada en l'annex núm. 4 del Conveni
de cooperació per a cadascuna de les dues anualitats
fixades, i imputar-la a les partides pressupostàries
que s'assenyalen en els documents comptables adjunts al present acord. Gestionar pressupostàriament
les actuacions programades en el Conveni de cooperació inicialment esmentat a través del Sector de Serveis Personals de l'Ajuntament com a conseqüència
de la nova organització administrativa de l'Ajuntament aprovada per decret de l'Alcaldia de 21 de juliol de 1995. Adaptar a l'esmentada nova estructura
organitzativa municipal les clàusules del Convenimarc de 1O de maig de 1995, abans esmentat, únicament relatives a la distribució de competències entre
l'Ajuntament i I'IMEB pel que la a l'aprovació i execució d'inversions, com també per a la realització i formalització de les contractacions necessàries per a
dur a terme les obres RAM, objecte del Conveni
sotmés a aprovació.

