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 12سبتمرب 2020

حمضر اجللسة العادية للمجلس البلدي
املنعقدة بتاريخ  12سبتمرب 2020
عقد اجمللس البلدي بقليبية جلسته العادية الثالثة لسنة  2020يوم السبت الثاني عشر من
شهر سبتمرب سنة  2020على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقصر البلدية برئاسة السيد مجال
احلجام رئيس البلدية وحبضور السادة أعضاء اجمللس:
هشام األنقليز ،سعيدة النمر ،سنية فرج اهلل ،جميدي النجيلي ،حممد بوعفيف ،ناجي ريدان،
حياة اليحياوي ،حافظ اجلبالي ،شادي بن سليمان ،وفاء األنقليز ،إهلام ريدان ،مربوك العياري ،حممد
عبد اللطيف ،حممد علي اجلنحاني.
تغيب بعذر كل من السادة :عبد الوهاب بلوم ،شيماء بلحاج عمر ،رانية متاع اهلل ،فوزي احلجام فؤاد
اجمليد ،عائدة صمود ،رحاب محيد ،فاطمة الطرودي.
تغيب بدون عذر كل من السادة :حممد األسعد الرببار ،أمرية األنقليز ،فتحي حسونة ،سلمى اجمليد،
أمحد املسلماني.
وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة:
عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية ،حممد التكالي مدير اإلدارة الفنية ،وحيد اجلنحاني
مدير إدارة النظافة ،هاجر بوشوشة كاهية مدير الشؤون اإلدارية ،عماد الشارني مكلف باإلعالم
والتواصل ،وليد الطرودي رئيس فريق الشرطة البيئية.
كما حضر اجللسة البعض من ممثلي مكونات اجملتمع املدني ومجع من املواطنني.
إفتتح اجللسة السيد مجال احلجام رئيس البلدية بكلمة ترحيبية شكر من خالهلا السادة
األعضاء على احلضور وتلبية الدعوة منوها بإحساسهم باملسؤولية وحرصهم على حضور اجللسة اليت
تنعقد يف دورتها العادية الثالثة لسنة  2020يف ظرف وبائي إستثنائي يتطلب من اجلميع اليقظة
واحلرص على إحرتام الربوتوكول الصحي وإختاذ مزيد من التدابري الوقائية.
وقبل اإلنطالق يف أشغال اجللسة ،مت تعيني العضوين املعنيني باإلمضاء على احملضر وهم
السيدة :سنية فرج اهلل والسيدة :سعيدة النمر.
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إثر ذلك إستعرض السيد رئيس البلدية جدول األعمال مثلما جاء بنص اإلستدعاء كاآلتي:
 .1إستعراض الوضع املالي للبلدية
 .2إستعراض الوضع البيئي
 .3إستعراض املشاريع البلدية
 .4اإلطالع على حمضر اجللسة التمهيدية وإجابات اللجان
 .5إستعراض نشاط اللجان
 .6املصادقة على توفري مقر إلحداث مكتب لإلرشادات واإلحاطة بالباعثني واملستثمرين
مبدينة قليبية

.7

 .8املصادقة على جمموع األعوان
 .9املصادقة على قرار عدد وتوزيع اخلطط املراد سدّ شغورها عن طريق الرتقية بامللفات
لسنة 2020
.10

معاينة شغور باجمللس البلدي

.11

املصادقة على طرح تثقيالت األسواق خالل فرتة احلجر الصحي

وقبل اإلنطالق يف املداوالت ،استسمح السادة األعضاء تعديل ترتيب املواضيع املدرجة جبدول
األعمال وذلك بالبدء باملواضيع اليت تتطلب املصادقة ،ثم أحال الكلمة للسيد الكاتب العام.

-1املصادقة على توفري مقر إلحداث مكتب لإلرشادات واإلحاطة بالباعثني واملستثمرين قليبية:
أفاد السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أنّه تبعا للتوصيات املنبثقة عن اجمللس
اجلهوي للسياحة لوالية نابل واملنعقدة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية بتاريخ  15ماي 2019
والذي مت خالله تبين بعث فرع للمندوبية اجلهوية للسياحة بنابل مبدينة قليبية على أن تتكفل بلدية
قليبية بتوفري املقر.
وحيث قامت املندوبية اجلهوية للسياحة بنابل مبراسلتنا بتاريخ  14جوان  2019طالبني
متكينهم من املوافقة الكتابية على بعث فرع للمندوبية اجلهوية للسياحة بنابل باملدينة وتقديم
مقرتحات يف هذا املوضوع حتى يتسنى هلم القيام بالرتتيبات الالزمة.
و حيث أن مدينة قليبية يف أمس احلاجة ملثل هذه املؤسسات قصد تقريب اخلدمات من املواطــن
والنهوض بالقطاع السياحي باجلهة ،فإننا نوفر مكتبا مبساحة  28م م داخل مقر بلدية قليبية ليتم
إستغالله مكتب ا لإلرشادات و اإلحاطة بالباعثني و املستثمرين يف القطاع السياحي باملدينة و يكون ذلك
بصفة جمانية إىل حني قيام مصاحل وزارة السياحة بإجياد مقر يفي باحلاجة.
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فاملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على متكني مصاحل وزارة السياحة مكتبا
مبساحة  28م م داخل مقر بلدية قليبية ليتم إستغالله مكتبا لإلرشادات واإلحاطة بالباعثني
واملستثمرين يف القطاع السياحي باملدينة ويكون ذلك بصفة جمانية إىل حني قيام مصاحل وزارة
السياحة بإجياد مقر يفي باحلاجة.
مع العلم وانه مت عرض املوضوع على أنظار املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  18أوت
 2020وأبدى رأيه باملوافقة.
التدخالت:
 السيد :حممد عبد اللطيف:تساءل عن مهام هذا املكتب ومدة اإلستغالل وإقرتح وضع العقار البلدي املسمى
" لال اخلضراء " على ذمة املندوبية اجلهوية للسياحة بنابل نظرا لعدم وجود مكتب شاغر
باإلدارة البلدية وتساءل عن مدى وجود دفرت جرد للممتلكات البلدية وأكد على ضرورة
حتيينه حفاظا على املدخر العقاري للبلدية.
 إجابة السيد رئيس البلدية:أوضح أنّ اإلستغالل سيكون بصفة وقتية حسب عقد سيقع إمضائه يف الغرض يضبط طريقة
ومدة اإلستغالل ومهام هذا املكتب إرشادي باألساس ويُعنى بتأطري املستثمرين وتعريفهم مبختلف
اإلجراءات املتعلقة ببعث مشاريعهم وباحلوافز والتشجيعات املخوّلة هلم وبطرق اإلنتفاع بها  ،وأكد على
سعيه لتكليف مكتب خمتص يف القانون العقاري للقيام بعملية البحث واإلستقصاء باإلستعانة
والتنسيق مع فنيي اإلدارة البلدية لتحديد وحتيني سجل العقارات البلدية .
وبعد النقاش واملداولة صادق السادة أعضاء اجمللس البلدي باإلمجاع على ختصيص مكتب مبقر
البلدية بصفة وقتية لفائدة املندوبية اجلهوية للسياحة بنابل لرتكيز مكتب لإلرشادات واإلحاطة
بالباعثني واملستثمرين.

-2املصــادقة على تنقيح جمموع األعوان:
أفاد السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أنّه تبعا لألمر احلكومي عدد  115لسنة
 2020املؤرخ يف  2020/2/25واملتعلق بضبط القانون األساسي للسلك اإلداري املشرتك لإلدارات
العمومية وتطبيقا للفصل  39منه املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح
جمموع األعوان كما يلي:
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 -السلك اإلداري المشترك لإلدارت العمومية:

تغيري كلمة (ملحق إدارة) بـ(متصرف مساعد) تبعا للبيانات التالية:
التسمية القدمية

التسمية اجلديدة

ملحق إدارة

متصرف مساعد

عدد اخلطط املصادق عليها بدون
تغيري
06

 -السلك المشترك لمهندسين اإلدارات العمومية:

إضافة رتبة مهندس أول بعد املوافقة على نقلة مهندس أول من بلدية دار شعبان إىل بلدية قليبية
ورصد االعتمادات املستوجبة لذلك.
عدد اخلطط
اخلطط

املصادق عليها

مهندس أول

سابقا
0

عدد اخلطط

عدد اخلطط

املشغولة

الشاغرة

00

00

الــمـــالحــظـــات
نقلة

اخلطط املعروضة
للمصادقة
01

مع العلم وأ نه مت عرض املوضوع على أنظار املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  18أوت
 2020وأبدى رأيه باملوافقة.
أوضح السيد مجال احلجام رئيس البلدية أنّه أمام النقص احلاصل يف اإلطار البشري باملصلحة
الفنية وصعوبة وطول إجراءات فتح مناظرة إنتداب خارجية ،إرتأينا قبول مطلب نقلة مهندسة أوىل
إختصاص هندسة مدنية من بلدية دار شعبان قصد تدعيم الفريق الفين خاصة وأنّ هلا من التجربة
ما يؤهلها لإلضطالع مبهامها على أكمل وجه.
وبعد النقاش واملداولة صادق السادة أعضاء اجمللس البلدي باإلمجاع على تنقيح جمموع
األعوان مثلما مت بيانه أعاله.

-3املصــادقة على قرار عدد وتوزيع اخلطط املراد سد شغورها عن طريق الرتقية بامللفات لسنة
:2020
أوضح السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أنّه تبعا ملنشور السيد وزير الشؤون
احمللية عدد  14املؤرخ يف  18سبتمرب  2019واملتعلق بكيفية تطبيق األحكام املتعلقة بضبط صيغ و
آليات االنتداب و الرتقية والرتسيم بالبلديات تبعا ملا جاء به األمر عدد  291املؤرخ يف  22مارس 2019
والذي مت مبوجبه إعطاء الصالحيات لرئيس البلدية الختاذ إجراءات االنتداب والرتقية والرتسيم.
وحسب ما جاء بالفقرة عدد  02منه واملتعلقة بضبط احلاجيات يف كل سنة وإعداد قرار يتعلق
بضبط عدد ونوعية اخلطط املراد سد شغورها حسب األمنوذج املصاحب للمنشور.
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وتبعا ملكتوب السيد والي نابل عدد 6932املؤرخ يف  03جويلية  2020املتعلق بفتح املناظرات
الداخلية للرتقية بامللفات للصنفني الفرعيني أ 1و أ. 2
املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على قراري ضبط عدد ونوعية اخلطط املراد
سد شغورها عن طريق الرتقية بامللفات لسنة  2020وذلك حسب بيانات اجلدول التالي:
بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية:
عدد اخلطط املزمع

عدد اخلطط املراد

الرتبة

سد شغورها لسنة
2020

طرق التسديد

تسديدها عن طريق الرتقية
بامللفات

كاتب تصرف

01

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01

متصرف مساعد

02

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

02

بالنسبة لسلك محللي وتقنيي اإلعالمية لإلدارات العمومية:
عدد اخلطط املزمع

عدد اخلطط املراد

الرتبة

سد شغورها لسنة
2020

طرق التسديد

تسديدها عن طريق
الرتقية بامللفات

واضع برامج

01

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01

محلل

01

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01

بالنسبة للسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية:
عدد اخلطط املراد

الرتبة

سد شغورها لسنة
2020

تقني أول

01

عدد اخلطط املزمع
طرق التسديد

تسديدها عن طريق
الرتقية بامللفات

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01
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*أما بالنسبة للرتب المنتمية للصنفين الفرعيين أ 1وأ 2فالمعروض عليكم ما يلي:
بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية:
عدد اخلطط املزمع

عدد اخلطط املراد

الرتبة

سد شغورها لسنة
2020

طرق التسديد

تسديدها عن طريق الرتقية
بامللفات

متصرف

01

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01

متصرف مستشار

01

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01

متصرف رئيس

01

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01

بالنسبة للسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية:
عدد اخلطط املزمع

عدد اخلطط املراد

الرتبة

سد شغورها لسنة
2020

مهندس عام

01

طرق التسديد

تسديدها عن طريق
الرتقية بامللفات

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01

بالنسبة لسلك مهندسين المعماريين لإلدارة:
عدد اخلطط املراد

الرتبة

سد شغورها لسنة
2020

مهندس معماري رئيس

01

عدد اخلطط املزمع
طرق التسديد

تسديدها عن طريق
الرتقية بامللفات

 %90عن طريق مناظرات داخلية بالملفات
 %10عن طريق الترقية باالختيار

01

مع العلم وانه مت عرض املوضوع على أنظار املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  18أوت
 2020وأبدى رأيه باملوافقة.
وبعد اإلستعراض الذي تقدم به السيد الكاتب العام أوضح أنّ هذا اإلجراء يدخل يف إطار تفعيل
التدبري احلر من خالل منح السيد رئيس البلدية الصالحية والسلطة التقديرية لفتح املناظرات
لإلنتداب أو الرتقية حسب متطلبات املرحلة.
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التدخالت :
 السيدة :وفاء األنقليزتساءلت عن جلنة املناظرات وعن تركيبتها وعدد أعضائها؟ وهل ميكن تطعيمها بأطراف من
خارج دائرة البلدية (إدارات أخرى).
السيد :شادي بن سليمانتساءل بدوره عن املرجع القانوني الذي حيدد تركيبة اللجنة ومهامها؟
 السيد حممد بوعفيفأ فاااد أ ناّه ع لااى إ ثاار إطال عااه ع لااى ك شااف يف ت طااور احل ياااة املهن يااة للعم لااة ال حااظ أنّ ب عااض العم لااة
تأخرت ترقيتهم بالرغم من حسن أدائ هام و جاديتهم يف الع مال وطا لاب ب تادارك هاذا ال تاأخري ومتك يانهم مان
أحقيتهم يف الرتقية.

• إجابة السيد :عبد العزيز غرييب (الكاتب العام للبلدية):

أو ضااح أنّ من شااور ال ساايد وز ياار ال شااؤون احملل يااة عاادد  14ا ملااؤرخ يف  18ساابتمرب  2019ضاابط
خمت لاف اإل جااراءات ماان ذ لااك تركي بااة اللج نااة ومهام هااا وأ فاااد احل ضااور أ ناّه مي كاان لاارئيس البلد يااة ع نااد
اإلقتضاء د عاوة مان يارى فا ئادة يف ح ضاور أع ماال اللج ناة مان أي إدارة جهو ياة وذ لاك يف إ طاار مز ياد إع طااء
النجاعة والشفافية ألعمال اللجنة.
وخبصوص تأخر ترق ياة ب عاض العم لاة يف ال صانف أو ضاحت ال سايدة هااجر بوشو شاة رئي ساة م صالحة
األعوان أنّ هاذا ال تاأخري مارده تع طال الرتق ياات م ناذ الت ساعينيات ماع بدا ياة مبا شارتهم للع مال وم ناذ صادور
القوانني والتشاريع اجلديدة كل العملة نالوا نصيبهم وحقهم يف الرتقية وفق القانون.
وبعد النقاش واملداولة صاادق ال ساادة األع ضااء باإل مجااع ع لاى قارار عادد وتوز ياع اخل طاط ا ملاراد ساد
شغورها عن طريق الرتقية بامللفات لسنة .2020
 -4معاينة شغور باجمللس البلدي:
 .Iخبصوص إستقالة السيدة روضة الزمرلي:
أفاد السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أنّ السيدة روضة الزمرلي قدمت بتاريخ
 2020/01/10طلب استقالتها من عضوية اجمللس البلدي الذي قام مبعاينة هذه االستقالة خالل
جلسته املنعقدة بتاريخ  ،2020/01/19ثم متت إحالة نسخة من مضمون مداولة اجمللس إىل الوالية
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والدائرة الفرعية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات نابل  1بتاريخ  2020/01/29لإلعالم طبقا
للفصل  205من جملة اجلماعات احمللية.
وبتاريخ  2020/03/17قامت الوالية مبدنا بنسخة من مراسلة اهليئة اليت أعلمتنا من خالل
مكتوبها أنه مت سد الشغور باجمللس البلدي وتعويض السيدة روضة الزمرلي بالسيدة سلمى الشكيلي
اليت تنتمي لنفس القائمة وهي حزب حركة نداء تونس ،وعلى ضوء هذا املكتوب متت مراسلة احملكمة
االبتدائية بنابل لتحديد موعد حلضور العضو اجلديد باجمللس البلدي (سلمى الشكيلي) أمام احملكمة
ألداء القسم.
وبتاريخ  2020/06/19تقدمت السيدة سلمى الشكيلي بطلب التخلي عن عضويتها باجمللس
البلدي ،فقمنا بتاريخ  2020/06/30مبراسلة الوالية ومدها بنسخة من طلب االستقالة إلجراء
ما يتعني فأجابتنا حسب مكتوبها الوارد علينا بتاريخ  2020/07/21أنه جيب معاينة ختلي السيدة
سلمى الشكيلي عن عضويتها باجمللس البلدي.
لذا املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي معاينة هذا التخلي.
تدخل السيد شادي بنسليمان متسائال عن كيفية معاينة شغور لعضو مل يباشر أصال وبالتالي
ال معنى هلذا اإلجراء؟
أجاب السيد الكاتب العام للبلدية أنّ معاينة التخلي جاء بناء على طلب الوالية حتى يتسنى هلا
إمتام باقي اإلجراءات مع اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات (نابل .)1
.II

وضعية املرحوم حممد رضا الشكيلي:
ويف حالة أخرى بني السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أنّه على إثر وفاة العضو باجمللس

البلدي السيد حممد رضا الشكيلي بتاريخ  2020/02/05مت إعالم الوالية بذلك يف نفس تاريخ
الوفاة ،ثم متت معاينة الشغور باجمللس البلدي بطلب من مصاحل الوالية حسب مكتوبها الوارد علينا يف
 2020/05/08و ذلك خالل اجللسة االستثنائية للمجلس البلدي املنعقدة بتاريخ .2020/05/14
ويف  2020/05/26وردت على البلدية مراسلة من السيدة ذكرى جبلون تعلمنا من خالهلا أنها
هي العضو املوالي يف الرتتيب للعضو املتويف السيد حممد رضا الشكيلي عن قائمة االئتالف املدني وأنها
تتخلى عن منصبها لصاحل املرتشح الثالث يف القائمة وهو السيد سليم بن رجب  ،فطلبنا منها عن طريق
مكتوبنا املؤرخ يف  2020/06/02إعالم اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات نابل  1بصفتها مرجع النظر
يف ذلك.
وبتاريخ  2020/07/03قامت الوالية مبدنا بنسخة من مراسلة اهليئة اليت تعلمنا من خالهلا أن
السيدة ذكرى جبلون هي العضو املعوض للسيد الشكيلي.
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واستنادا لرغبة العضوة اجلديدة يف التخلي عن منصبها باجمللس البلدي املعروض على السادة
أعضاء اجمللس البلدي معاينة هذا التخلي.
طالب جل احلاضرين توضيح خبصوص معاينة شغور لعضوية جملس مل يباشر املعين أصال وبالتالي
ليس هناك أثر قانوني هلذا التخلي.
•

إجابة السيد الكاتب العام للبلدية:

أوضح أنّ جملة اجلماعات احمللية تعرضت إىل مسألة استقالة عضو اجمللس البلدي بالفصل 205
من القانون األساسي عدد  29لسنة  2019املؤرخ يف  9ماي  2018املتعلق باصدار جملة اجلماعات
احمللية  ،دون شرح كيفية سد الشغورات باجملالس البلدية يف هكذا حاالت حيث أنّه عند الشغور
النهائي ألحد املقاعد باجمللس البلدي يتم تعويض العضو املعين باإلستقالة مبرتشح من القائمة
األصلية مع مراعاة الرتتيب  ،ومعاينة التخلي غري مذكورة باملرة مبجلة اجلماعات احمللية بل مت
التعرض ملسألة معاينة اإلستقالة  ،وإقرتح يف هذا الصدد إعالم السيد الوالي حبيثيات التخلي ليقوم
تباعا بتطبيق الفقرة األخرية من الفصل  205الذي تنص على أن يتوىل الوالي إعالم اهليئة العليا
املستقلة لإلنتخابات واجمللس األعلى للجماعات احمللية بكل حاالت الشغور واإلحنالل .
 السيدة وفاء األنقليز:تساءلت عن مدى قانونية هذا اإلجراء املتبع حيث مل تنص عليه جملة اجلماعات وطالبت مبراسلة
اهليئة العليا املستقلة لإلنتخابات إلختاذ ما يتعني.
السيد شادي بن سليمان:أوضح أنه من باب اإلحتياط وتفاديا خللل يف اإلجراءات ميكن أن ينجر عنه مؤخذات قانونية املقرتح
مرا سلة اهليئة العليا املستقلة لإلنتخابات وإرفاق نسخة من مكتوب التخلي حتى يتسنى للهيئة إمتام
إجراءات تعيني العضو املوالي حسب القانون اإلنتخابي وإعالم السيد الوالي بذلك.
وبعد النقاش واملداولة مت اإلتفاق بأغلبية األصوات على مراسلة السيد والي نابل وإعالمه
مبعاينة التخلي وليس الشغور مع تسجيل إعرتاض كل من السادة :شادي بن سليمان
وفاء األنقليز ،جميدي النجيلي ،حافظ اجلبالي حيث أوصوا مبراسلة كل من السيد والي نابل
واهليئة العليا املستقلة لإلنتخابات (نابل  )1وإعالمهما بعدم قانونية هاته املعاينة لعدم املباشرة.
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-5املصــادقة على طرح تثقيالت األسواق خالل فرتة احلجر الصحي:
إستعرض السيد ع باد العز ياز غارييب الكا تاب ال عاام للبلد ياة املن شاور اعـ 16ـادد ا ملاؤرخ يف  07أوت 2020
ال صااادر عاان ال ساايد وز ياار ال شااؤون احملل يااة املتع لااق با حلااد ماان ال تااداعيات املال يااة املرتت بااة عاان ال تاادابري
اإلستثنائية للتوقي من إنتشار " فريوس كورونا املستجد " على األسواق و املساخل البلدية املستلزمة .
و حيث مت إقرار منع إنتصاب األسواق األسبوعية و الظرفية ب صافة كل ياة طي لاة فارتة احل جار ال صاحي
اإلجباري و تراجع النشاط بأسواق اجلم لاة مبخت لاف أ صانافها نتي جاة عادم إنت ظاام الن شااط و إ قارار الع مال
بالتناوب و تقييد احلركة بني الواليـات و حظر التجول.
فإن املنشور املذكور وضّح اإلجراءات و التدابري املمكن إختاذ هاا مان ق بال الب لاديات بالتن سايق ال تاام ماع
حماسبها خبصوص مراجعة أمثان اللزمة و احلط منها .
و ح يااث ت قاادم م سااتلزمي أ سااواق بلد يااة قليب يااة ب تاااريخ  19مااارس  2020مبطا لااب ق صااد الن ظاار يف
مراجعة قيمة لزمة كل من سوق اجلملة للسمك ،سوق اجلملة للخضر و الغالل و السوق األسبوعية.
• ال ساوق األ ساابوعية :مت غ لااق األ سااواق البلد يااة األ ساابوعية و الظرف يااة كا ناات بدا يااة ماان  16مااارس
( 2020من شااور وز ياار ال شااؤون احملل يااة عاـ 06ـاادد ب تاااريخ  16مااارس  )2020إىل حاادود  25ماااي
 ( 2020حسب اإل سارتاتيجية الوطن ياة للح جار ال صاحي املو جاه ) .و بال تاالي تع تارب هاذه ا ملادة فارتة
التو قااف الفع لاي لن شاااط ال سااوق األ ساابوعية إ ضااافة إىل تأج ياال إنت صاااب ال سااوق األ ساابوعية ل يااوم
 03ساابتمرب  2020ب عااد قاارار اللج نااة اجلهو يااة لل تااوقي ماان جائ حااة الكورو نااا املنع قاادة ب تاااريخ
 28أوت  2020وقرار رئيس بلدية قليبية املؤرخ يف  28أوت .2020
• سوق اجلملة للسمك :مل يطرأ تأثري على عمل السوق.
• سوق اجلملة للخضر والغالل :مل يطرأ تأثري على عمل السوق.
فاملعروض على السادة أعضاء اجمل لاس الب لادي امل صاادقة ع لاى طارح مب لاغ  24.276أ لاف دي ناار املتع لاق
بلز مااة ال سااوق األ ساابوعية لل فاارتة املم تاادة ماان  16مااارس  2020إىل  25ماااي  2020ح سااب املعط يااات
التالية:
* مبلغ اللزمة لسنة  119.175 = 2020ألف دينار
* عدد األسواق اليت منع اإلنتصاب فيها11 :
  10أسواق خالل فرتة احلجر الصحي الشامل من  16مارس إىل  25ماي  01سوق يف بداية املوجة الثانية* تكلفة السوق الوحيد  119,175أ د  2,206 = 54 /أ د
* املبلغ الذي يتعني طرحه  2,206 :أ د  11 Xسوق =  24,276ألف دينار
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وبعد التداول والنقاش صادق اجمللس البلدي على طرح مبلغ التثقيالت بقيمة  24.276أ د ع لاى
أن تااتم باااقي اإل جااراءات بالتن ساايق مااع ال ساايد أ مااني ا ملاال اجل هااوي بنا باال طب قااا ملااا تاانص عل يااه
اإلجراءات والرتاتيب القانونية يف الغرض.

 - 6الوضع املالي للبلدية :
إستعرض السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية الوضع املالي للبلدية إىل غاية  31أوت
 2020حيث بلغت مجلة موارد العنوان األول احملققة بالدينار  3.214.159بنسبة حتقيق تناهز ال ـ
 % 55,4بينما بلغت هذه املوارد يف نفس الفرتة من سنة  2019الـ  4.930.262دينارا وبلغت لنفس
الفرتة يف  2018الـ  3.337.429دينارا بنسبة تراجع بلغت  % 34.8مقارنة بـ 2019وذلك بسبب
ظروف احلجر الصحي اليت مرت بها البالد جراء إنتشار جائحة الكرونة وتاثري الوضع االقتصادي
املرتدي الذي اجنر عن توقف االنشطة .
**بالنسبة ملداخيل الصنف األول املعاليم على العقارات واألنشطة  :وبلغت مجلة مداخيل هذا
الصنف  745.735دينارا نسبة حتقيق  % 47و بنسبة تراجع %45

مقارنة بـ . 2019وقد مت

التنسيق مع السيد القابض البلدي قصد توزيع إعالمات ملن ختلد بذمته مبالغ مهمة بعنوان املعلوم على
العقارات املبنية وغري املبنية لتحسني نسق االستخالص.
**بالنسبة ملداخيل للصنف الثاني إشغال امللك البلدي و إستلزام املرافق :بلغت مداخيل هذا
الصنف  929.795دينارا حيث سجلت نسبة حتقيق تقدر ب ـ % 81نسبة تراجع % 15

مقارنة بـ

.2019
**بالنسبة ملداخيل الصنف الثالث معاليم املوجبات اإلدارية :بلغت هذه املوارد  268.713دينارا نسبة
إستخالص هذه املداخيل  % 44نسبة دون تراجع بزيادة %42

مقارنة بـ 2019نظرا لتحويل

مبالغ من صندوق التعاون بني اجلماعات احمللية بعنوان املعلوم اإلضايف على سعر التيار الكهربائي.
**بالنسبة ملداخيل الصنف الرابع املداخيل اجلبائية اإلعتيادية األخرى :واملتمثلة مداخيله
أساسا من املعلوم على املآوي فقد بلغت  32.683دينارا نسبة التحقيق  % 23نسبة تراجع 73
%مقارنة بـ.2019
**بالنسبة ملداخيل الصنف اخلامس املداخيل غرياجلبائية اإلعتيادية :ترتكز أساسا على
مداخيل األكرية وقد بلغت  122.898دينارا نسبة حتقيق املعاليم  % 40تراجع % 21مقارنة
بـ.2019ونقوم بإعداد ملفات الحالتها للمحامي قصد رفع قضايا يف اخلروج لعدم اخلالص .
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**بالنسبة ملداخيل الصنف السادس املداخيل املالية اإلعتيادية :بلغت  1.114.335دينارا
نسبة حتقيق املعاليم  % 50واملتكون أساسا من املناب من الدعم السنوي بعنوان التسيري (دعم الدولة)
مت تسجيل تطور ب  % 45نظرا لعدم حتويل القسط الثاني من الدعم السنوي بعنوان التسيري.
إثر ذلك إستعرض جداول حموصلة للموارد والنفقات حسب البيانات التالية :
الـم ـوارد :

بـيــان الـمـوارد

التقديرات

االنجاز
إلى غاية 31/08/2020

االنجاز
إلى غاية
31/08/2019

نسبة اإلنجاز

الصنف األول  :المعاليم على العقارات واألنشطة

1 571 520

745 735

1 352 209

47%

1 147 320

929 795

1 093 649

81%

603 900

268 713

189 177

44%

140 600

32 683

121 578

23%

303 875

122 898

155 049

40%

الصنف السادس  :المداخيل المالية اإلعتيادية

2 244 990

1 114 335

2 018 600

50%

مجلة موارد العنوان األول :

6 012 205

3 214 159

4 930 262

53,5%

الصنف الثاني  :مداخيل إشغال الملك البلدي
وإستلزام المرافق
الصنف الثالث  :معاليم الموجبات والرخص
اإلدارية و مقابل إسداء خدمات
الصنف الرابع  :المداخيل الجبائية اإلعتيادية
األخرى
الصنف الخامس  :المداخيل غير الجبائية
اإلعتيادية

النفقات :

بيان النفقات

التقديرات

االنجاز
إلى غاية 31/08/2020

االنجاز
إلى غاية
31/08/2019

نسبة اإلنجاز

القسم االول  :التاجير العمومي

2 431 179

1 538 366

1 382 362

63 %

القسم الثاني  :وسائـل المصالح

2 664 037

654 185

1 200 144

25 %

القسم الثالث  :التد ّخـل العمومي

433 513

121 806

264 294

28 %

القسم الرابع  :نفقات التصرف غير الموزعة
القسم الخامس  :فـوائـد الديــن

189 416

جملة نفقات العنوان االول

5 718 145

2 314 357

117 902

0%

2 964 702

40 %
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التدخالت :
 السيد شادي بن سليمان :تساءل عن اإلجراءات املتخذة ضد املتلددين يف إستخالص املعلوم املوظف على رقم املعامالت .
إجابة السيد الكاتب العام للبلدية :أوضح أنّه من تداعيات أزمة فريوس كورونا املستجد تراجع يف املداخيل الذاتية  ،فضال
عن حتمل البلدية لنفقات ضرورية مل تكن مربجمة مبيزانيتها للسنة اجلارية يف إطار جمابهة
إنتشار الوباء ويف إطار التأقلم مع متطلبات املرحلة يف ما تبقى من السنة وإعادة ترتيب أولوياتنا
مبا يضمن استمرارية السري العادي للمرفق البلدي خاصة يف جمال النظافة والعناية بالبيئة
وإسداء اخلدمات للمواطنني من جهة  ،وجتنبا لعدم قدرتنا على اإليفاء بتعهداتها املالية وإبرام
ديون جديدة من شأنها اإلخالل بتوازناتها املالية من جهة أخرى  ،قمنا بالتنسيق مع السيد
القابض البلدي بإعداد قائمة يف املطالبني باملعلوم على العقارات املبنية وغري املبنية والذين ختلد
بذمتهم مبالغ تفوق األلف دينار وتبليغهم باإلعالمات بقيمة املعاليم املوظفة .
 تدخل السيد رئيس البلدية :أفاد السيد مجال احلجام احلاضرين أنّه يف نطاق احلرص على تنشيط جهود
االستخالص على غرار خمتلف املعاليم املرخص يف استخالصها ال سيما اإلشغال الوقيت للطريق
العام ( إنتصاب وإشهار ) أذنت باملتابعة الدورية لنسق اإلستخالصات بالتنسيق بني كل من
اإلدارة البلدية وقابضها وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بغاية االستغالل
األمثل للطاقة اجلبائية والتعبئة القصوى للموارد املتاحة يف هذا الظرف اإلقتصادي اإلستثنائي .
-7استعراض الوضع البيئي:
إثر ذلك أُحيلت الكلمة للسيد وحيد اجلنحاني مدير إدارة النظافة والعناية بالبيئة إلستعراض
الوضع البيئي حيث تال على احلاضرين التقرير اآلتي :
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• العنوان األول  :مجلة االعتمادات املرصودة  808.068 :ألف دينار
نوع النفقات

الكلفة السنوية

مع بيان اخلدمات

( أ.د )

مناطق التدخل

تاريخ البدء

تاريخ اإلنتهاء

باألشغال

األشغال

مالحظات

نفقات النظافة ( عن طريق املناولة )
بعد جتاوز الفرتة
الصعبة اليت أعاقت
عملية رفع الفضالت
إىل مصب وادي اإلمام
صفقة رفع الفضالت
املنزلية والشبيهة

536.868

كامل املنطقة
البلدية

مارس 2020

مارس 2023

من جراء إعتصام
متساكين املنطقة
تسري األمور بصفة
عادية بعد إستكمال
املعدات واآلليات
الناقصة

إستشارة عمومية
لكنس الطرقات

148.5

واألرصفة

منطقة قليبية
الشمالية واجلنوبية

مارس 2019

فيفري 2021

األشغال متواصلة
وبصفة مرضية

يتم التدخل يف 9
حدائق عمومية
( ح السويد  ،ح

إستشارة عمومية
لصيانة احلدائق

70

العمومية

آسبيس ح البيئة ح
امليناء ح املقطع ح

 15ماي 2020

نهاية 2020

سيدي بن عيسى ح

عملية الصيانة
والتنظيف متواصلة
بصفة مرضية

علي بلهوان  ،ح
سيدي أمحد
والسوق املركزية
مقربة سيدي أبي
إستشارة عمومية
لتنظيف املقابر

42.7

األشغال متواصلة

ضاوي ،مقربة
سيدي علي النوالي
ومقربة الربج (مرة
يف األسبوع)

سبتمرب 2019

أوت 2020

وحنن بصدد جتديد
الصفقة وإضافة
مقربة وادي اخلطف

14
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نوع النفقات

الكلفة السنوية
( أ.د )

بيان املشروع

تاريخ البدء

تاريخ اإلنتهاء

باألشغال

األشغال

مالحظات

نفقات خمتلفة
مت اقتناء  6عربات جمرورة
اإلعتناء باملعدات
الصغرية وجتديدها

10

إقتناء عربات جمرورة للكنس كما سيتم تصليح

للكنس وتسعى البلدية ألعداد

عربات أخرى معطبة ومكسرة

استشارة لتصليح العربات
القدمية
مت إعداد األذون بالتزود وسيتم

نفقات اإلعتناء
املباشر باحلدائق

10

إقتناء أدوات ومستلزمات العمل اخلاصة بأشغال

إعادة اإلستشارة اخلاصة بإقتناء

تقليم األشجار

بعض املعدات األخرى اخلاصة
باحلدائق على غرار آلة قص
عشب ومضخة مياه

مقاومة احلشرات
واحليوانات الشاردة

15

إقتناء مزيد من املبيدات احلشرية (الكيميائية

مت إقتناء املبيدات احلشرية

والبيولوجية)

الالزمة

العنوان الثاني :مجلة االعتمادات املرصودة  220 :ألف دينار
نوع النفقات مع

الكلفة السنوية

بيان اخلدمات

(أ.د)

مناطق التدخل

تاريخ البدء
باألشغال

تاريخ
اإلنتهاء

مالحظات

األشغال

مساهمة صندوق محاية املناطق السياحية
القسط األول :
العناية جبمالية

50

مت إقتناء مشاتل الزينة

املدينة

واملقاعد العمومية ويف

تركيز مرافق
عمومية ولوحات

10

حتسيسية

شارع البيئة وشارع
األرض ووسط املدينة

أفريل 2020

10

العمومية والشوارع
الرئيسية للمدينة

جهر وتنظيف
األودية

سوف نتحصل عليها
قريبا وهي سالت

جتميل احلدائق
اقتناء نباتات زينة

ماي 2020

انتظار بقية املرافق اليت

مارس 2020

أفريل
2020

الفضالت اخلفيفة
وعربات جمرورة
لتجميع الفضالت

10
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نوع النفقات مع

الكلفة السنوية

بيان اخلدمات

(أ.د)

تنظيف الشواطئ
العمومية الطرقات

20

مناطق التدخل

الشواطئ العمومية
للمدينة

واألرصفة

تاريخ البدء
باألشغال

جوان 2020

تاريخ
مالحظات

اإلنتهاء
األشغال
سبتمرب
2020

تهيئة املنبت البلدي
(تسييج املنبت
العناية باملنبت
البلدي

70

وتركيز بيت مكيف

مت توجيه امللف لصندوق

وبيت آخر لتكبري

القروض بعرض

النباتات مع القيام

احلصول على املوافقة

برتكيز شبكة ري

على املشروع

وحمطة إلنتاج السماد
األخضر)
مشروع جتميل

100

مدخل املدينة طريق

مدخل املدينة

تونس

• التدخالت:
السيدة سعيدة النمر:بالرجوع لوثيقة احلالة املالية ملداخيل املنبت البلدي نالحظ ضعف املردودية املالية هلذا املرفق
مقارنة باملصاريف وتساءلت يف هذا الشأن عن اجلدوى اإلقتصادية من مواصلة اإلستغالل املباشر
للمنبت.
إجابة السيد وحيد اجلنحاني :بتعلية السور ومزيد العناية باملنبت من حيث الصيانة والتعهد ويف ظل وجود عدد  02عمال
إختصاص مناطق خضراء ميكن أن تكون له مردودية مالية أفضل وحنقق إكتفائنا الذاتي من مشاتل
الزينة والنباتات .
تدخل السيد مجال احلجام ( رئيس البلدية ) :أكد على أهمية إرفاق كل مقرتح مشروع جبذاذة فنية ودراسة اجلدوى اإلقتصادية وحسن
إختيار املشاريع ذات الصبغة البيئة قبل طلب التمويل  ،وإعترب أنّ املداخيل املتأتية من املنبت ووفق قراءة
حماسبة حتليلية النتائج غري مشجعة لإلستثمار فيه أوبرجمة إعتمادات إضافية .
16
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 السيد حممد بوعفيف : تساءل عن مراقبة جماري املياه واألودية والتعهد الدوري خاصة وحنن على أبواب فصلاخلريف .
 الحظ قلة العناية باحلدائق العمومية خاصة حبديقة القاعة املغطاة اليت إكتسحتهااألعشاب الطفيلية واإلنارة املكسرة واملقاعد املهرتئة باإلضافة إىل حديقة سيدي بن عيسى
حيث أن السور احلديدي ينذر بالسقوط وتساءل يف هذا الصدد عن دور فريق الصيانة املتعهد
باملناطق اخلضراء .
 طالب بضرورة حسن التصرف يف املنبت البلدي أمام ضعف املردودية املالية وإقرتح توظيفه يفمشروع آخر يرجع بالفائدة على البلدية من الناحية املالية ويدخل حركية على املنطقة .
السيد جميدي النجيلي :تساءل عن مصدر التلوث احلاصل بالسبخة والروائح الكريهة املنبعثة ؟تساءل عن مآل مشروع مركز حتويل النفايات طريق تونس وتاريخ إستئناف األشغال . تساءل عن اجلهة املخول هلا مراقبة الشواطىء حيث يتعمد بعض املصطافني إشغال النريانعلى الرمال وترك بقايا القوارير وخمتلف الفضالت على الرمال يف تعدي صارخ على نظاقة
احمليط .
تساءل عن دور البلدية من عدمه يف التدخل لتنظيف املؤسسات الرتبوية العمومية .* إجابة السيد وحيد اجلنحاني :
 تقوم إدارة النظافة وفق برنامج تدخل جبهر وتعهد األودية وحواشيها بصفة دورية ويصعبأحيانا التدخل احليين لوجود مياه مبجرى األودية على إثر هطول األمطار وهو ما يستوجب األمر
إنتظار أن تشف املياه أو نقوم بشفطها .
بعض أشغال النظافة كأشغال الزبرية وصيانة احلدائق تشهد بعد التأخري يف اإلجناز مردهالتأخر يف مصادقة مراقب املصاريف .
التلوث األخري احلاصل بسبخة قليبية مرده تصرف ال مسؤول من مصاحل الديوان الوطينللتطهري حيث على إثر تعطب مفاجىء حملطة الضخ مت فتح ماسورة الضخ يف السبخة ومت التنبيه
عليهم خبطورة هذا التصرف .
 التدخل باملدارس العمومية مبناسبة اإلستعداد للعودة املدرسية مت على إثر طلب من بعضمديري املدارس ومت يف نطاق محالت نظافة جممعة يف حدود اإلمكانيات املتاحة .
17
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* إجابة السيد  :مجال احلجام ( رئيس البلدية ) :
 خبصوص مركز حتويل النفايات طريق تونس سيقع تطبيق خمرجات جلسة اجمللس اجلهويوفق رزنامة تنفيذ وسيقع يف قادم األي ام برجمة جلسة عمل تضم خمتلف األطراف املتداخلة إلستعراض
خمتلف اإلشكاليات والعوائق اليت حتول دون إستئناف األشغال .
 طالب بضرورة عقد جلسة طارئة مع مصاحل الديوان الوطين للتطهري وتشخيص حقيقيللوضع وفتح حبث إداري يف املتسبب يف هذا القرار اإلعتباطي وتذكريهم بتعهداتهم خالل اجللسات السابقة

السيد جميدي النجيلي :تساءل عن موقف البلدية من تصرف مواطن أثناء أزمة رفع الفضالت حيث عمد إىل وضعأكياس من الفضالت أمام مقر البلدية ونعت اجمللس واإلدارة بالسراق واملرتزقة ومت نشر هذا الفيديو
على صفحات التواصل اإلجتماعي .
* إجابة السيد :مجال احلجام ( رئيس البلدية ) :
تصرف هذا املواطن موجب للتتبع اجلزائي وغري مقبول باملرة مثل هاته التصرفات وسنقومباإلجراءات القانونية الالزمة .
*

إستعراض نشاط الشرطة البيئة:
قام السيد وليد الطرودي رئيس فريق الشرطة البيئية بإستعراض نشاط الفريق وتقديم
إحصائيات للفرتة ما بني  12جوان  2020و  09سبتمرب  2020كاآلتي:

جدول عدد 1
أنواع المعاينات
القطاعات /األنشطة
المقاهي و المشارب
المطاعم
بيع مواد غذائية
بيع التوابل
المغازات الكبرى
المخابز
بيع اللحوم والدواجن
المهن الحرة
بيع المثلجات
بيع الحليب
معاينة الشواطئ
الردمة و فضالت
الحدائق
المواطنين

45
36
28
3
9
3
12
13
4
2
39

المعاينة على
إثر شكاية
8
4
3

6

العدد الجملي
للمعاينات
53
40
31
3
10
3
14
35
4
2
45

34

5

39

17

27

44

1

المجموع

245

78

323

37

المعاينة اآللية

المعاينة
الموسمية

المعاينة على
إثر حادث

المجموع

1
2
22

عدد
المحاضر
14
8
5
1
2
4
1
1

18
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جدول عدد  :2الدوريات
69
57
11

الدوريات الصباحية
الدوريات المسائية
الدوريات الليلية
التنابيه 96 :تنبيه كتابي
جدول عدد 3
نوع املخالفة

توزيع عدد المحاضر حسب طبيعة المخالفة
عدم احرتام وضع حواجز القاء الفضالت
تلويث الطريق
يف غري املكان
الشروط
نتيجة االنتصاب
الطريق
يف
احملدد هلا
الصحية

عدد المحاضر

19

1

6

االنتصاب الفوضوي
9

2

جدول عدد 4
الواردة
58

عدد العرائض
املعاجلة
54

املتبقية
4

وإقرتح السيد وليد الطرودي النظر يف إمكانية تدعيم الفريق بعدد  2أعوان .
• التدخالت :

السيد شادي بن سليمان :تساءل عن دورية الزيارا ت امليدانية ومدى جناعتها وهل مت تقييمها من حيث عدد اخلطايا
واإلنعكاس املالي؟
 طالب بضرورة فرض مزيد الرقابة على مستغلي األرصفة. السيد مجال احلجام (رئيس البلدية): أوصى بضبط برنامج عمل يومي للمتابعة وضمان حسن التدخل . السيدة :وفاء األنقليز: تساءلت عن الدور الرقابي لفريق الشرطة البيئية على املؤسسات السياحية. ال حظت خمالفة بعض املطاعم للشروط الصحية وإنتصاب آلة طهي الدجاج على الرصيفوتساءلت عن دور فريق الشرطة البيئية يف تنفيذ األحكام الصادرة بإزالة مثل هاته املخالفات.

19

 12سبتمرب 2020

اجللسة العادية للمجلس البلدي يف دورته الثالثة لسنة 2020

 إجابة السيد :وليد الطرودي: أوضح للسادة احلضور أنّ مهام الشرطة البيئية إنطلق بنشاط حتسيسي ثم مت التدرج يفإختاذ اإلجراءات من إصدار تنابيه ثم اخلطايا وسجل يف هذا الصدد مبالغ حمرتمة من
إستخالصها.
-

خبصوص الرقابة على املؤسسات السياحية فريق الشرطة البيئية تقع دعوته ضمن جلنة
حملية ملعاينة مثل هاته املؤسسات ونقوم بتفقد دوري يف حدود ما يسمح به القانون وجمال
تدخلنا.

 بالنسبة لتنفيذ األحكام الصادر عن احملاكم يقع إحالتها لألمن العمومي لتنفيذها حيثيتطلب األمر اإلستعانة بالقوة العامة.
 -8متابعة املشاريع البلدية:
إستعرض السيد حمم د التكالي مدير اإلدارة الفنية املشاريع البلدية لسنوات 2020 ، 2019 ، 2018 ، 2017

حسب التوضيح اآلتي بيانه :

املشروع

سنة
اإلجناز
حسب
املخطط

الكلفة
املربجمة (أد)

التنوير
العمومي

2017

72 443

مكونات
املشروع

الكلفة
احملينة

مناطق
التدخل

66 190

تنوير
كرنيش
المأمونية

نسبة
تقدم
األشغال

تاريخ
إنطالق
األشغال

تاريخ إنتهاء
األشغال

املالحظات

مشاريع سنة 2017

تركيز  36عمود
للتنوير العمومي

%75

--

--

تم فسخ الصفقة مع المقاول
لعدم ايفاءه بالتزاماته طبقا
لكراس الشروط وتم االعالن
عن طلب عروض ثاني
الستكمال بقية األشغال
وحدد آخر أجل لقبول
العروض ليوم  27أوت
-2020

مشاريع سنة 2018
تهيئة
وتهذيب حي
تاهرت

2018

2000 000

1884 250

حي
تاهرت

2018

200 000

--

الملعب
البلدي

 تعبيد الطرقاتبطول حوالي6كم
تركيزعــ40ـددنقطة ضوئية
 إنجاز شبكةجزئية لتصريف
مياه األمطار

%99

 18جانفي
2019

-

 تعلية سياجالملعب البلدي

%90

 20جانفي
2020

بداية شهر
سبتمبر
2020

األشغال الغير منجزة تتمثل
في توفير و تركيز عالمات
المرور
مالحظة  :تم العدول عن
انجاز ثالثة أنهج لوجود
مشاكل عقارية
.

تعلية سياج
الملعب
البلدي

--
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املشروع

سنة
اإلجناز
حسب
املخطط

الكلفة
املربجمة (أد)

الكلفة
احملينة

مناطق
التدخل

تعبيد
الطرقات

2019

740 000

773684

حيالبستان
حيالجنان
حيالقصيبة
حياألحواش
حيالمرداس
المنصورة
حيالرياض

تهيئة
المسلخ
البلدي

2018
2019

155 000

171 696

مكونات
املشروع

نسبة
تقدم
األشغال

تاريخ
إنطالق
األشغال

تاريخ إنتهاء
األشغال

املالحظات

مشاريع سنة 2019

 عـدداألنهج23:
الطول3385:م

20%

/12/18
2019

موفى شهر
أكيوبر 2020

--

--

--

--

--

تطهير
وادي
الخطف
وجبل
شوالق

2019

130 000

160 000

وادي
الخطف
جبل
شوالق

طول الشبكة :
 1200م خ

--

قصر البلدية

2019

72 000

109 527

--

 صيانة الشبكةالكهربائية بقصر
البلدية

--

تنوير
الملعب
البلدي

2019

250 000

358 248

الملعب
البلدي

انارة
تركيز
عصرية بملعب
كرة القدم

--

صيانة
المنشئات
الثقافية

2019

90 000

111 386

بئر
النحال

إنجاز القسط
األول
لمشروع
السوق
األسبوعية

2020

تهيئة
السوق
المركزية
وسوق
الجملة
للخضر

2020

 تسييج الموقعبئر
االثري
النحال

--

--

--

--

--

---

--

األشغال تشكو بطء في
االنجاز بسبب صعوبات
تشكو منها المقاولة.

تم رفض التأشير على التعهد
مراقب
طرف
من
المصاريف بالنسبة للمقاولة
التي تم اختيارها و طلب
اعادة نشر طلب العروض
تم اعداد الدراسة البيئية
واالجتماعية
نشر اإلعالن عن طلب
انتظار
في
العروض
الموافقة المبدئية من طرف
صندوق القروض
الدراسة
اعادة
يتعين
بالتقليص من مكونات
حدود
في
المشروع
المرصودة
االعتمادات
 72000د و اعادة طلب
العروض
في انتظار احالة الملف
لمراقب المصاريف للتأشير
عليه
تم اإلعالن عن طلب
العروض و تعيين المقاول،
األشغال لم تنطلق نظرا
لتحفظات المعهد الوطني
للتراث على الملف الفني
للمشروع

مشاريع سنة 2020

450.000

150.000

--

--

قطعة
أرض
على ملك
البلدية
بطريق
أزمور

--

تهيئة األرضية،
النهج
تعبيد
المؤدي للسوق،
التنوير العمومي

--

--

--

--

--

--

--

تم نشر استشارة العداد
الطوبوغرفية
الرفوعات
لقطعة األرض و استشارة
ثانية لتهيئة األرضية وتعبيد
النهج المؤدي للسوق

في انتظار اعداد برنامج
التدخل
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املشروع

سنة
اإلجناز
حسب
املخطط

الكلفة
املربجمة (أد)

الكلفة
احملينة

مناطق
التدخل

مكونات
املشروع

صيانة
الطرقات

2020

306.000

--

نهج خالد
ابن
الوليد،
نهج
البريد،
نهج 9
أفريل،
نهج
الملعب،
نهج لمين
الشابي،
جزء من
نهج
المنصف
باي

انجاز طبقة
بالخرسانة
االسفلتية

تهيئة
بطحاء
السوق
المركزية

تعبيد
الطرقات
تطهير حي
المحيجر
ونهج إبن
النظير

نسبة
تقدم
األشغال

--

--

2020

70.000

--

--

--

2020

670.000

--

تعبيد 20
نهج
بمختلف
أحياء
المدينة

--

--

2020

130.000

133 053

--

تاريخ
إنطالق
األشغال

تاريخ إنتهاء
األشغال

--

--

--

--

--

--

املالحظات

تم اعداد الدراسة و نشر
اإلعالن عن طلب العروض
 ،وحدد آخر أجل لقبول
ليوم
العروض
2020/09/22

في طور اعادة اإلستشارة
للقيام
مهندس
لتعيين
بالرفوعات الطوبوغرافية
في طور اعداد الدراسة
األولية المفصلة من طرف
مكتب دراسات.

مد شبكة للتطهير
العمومي بطول
 980م و ربط
حوالي 80مسكن

--

--

--

تم اعداد الدراسة و تعيين
المقاول  ،انطالق المشروع
في انتظار مصادقة مراقب
المصاريف.

2020

300.000

--

وادي
الخطف

تطهير

--

--

--

في انتظار عقد جلسة
تشاركية لتحديد مناطق
التدخل

2020

150.000

--

وادي
الخطف

تعبيد

--

--

--

في انتظار عقد جلسة
تشاركية لتحديد مناطق
التدخل

تغيير أعمدة
التنوير
العمومي

2020

90.000

--

شارع
المنصورة

األعمدة
ازالة
البالستيكية التي
أصبحت تمثل
خطرا وتركيز
أعمدة جديدة

--

دراسة
مراجعة
مثال التهيئة
العمرانية

220

مدينة
قليبية
ووادي
الخطف

--

تطهير
وادي
الخطف
تعبيد وادي
الخطف

80.000

79.100

--

--

--

--

--

في طور توزيع اإلستشارة
على المقاولين

تم تعيين مكتب دراسات
وإنطلق في الدراسة األولية

• التدخالت :

السيدة وفاء األنقليز :طالبت بضرورة اإلسراع بفسخ صفقة التعبيد لسنة  2019رحبا للوقت نظرا للصعوبات املالية اليتمير بها املقاول والواضحة للعيان بعدم إمكانية وإستحالة مواصلة التعامل معه .
خبصوص إجناز القسط األول ملشروع السوق األسبوعية  ،إقرتحت برجمة مدخل إضايف له من جهةنهج سوسة .
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* السيد مجال احلجام ( رئيس البلدية ) :
 خبصوص اإلعتمادات املرصودة ضمن مناطق التوسع واملربجمة بوادي اخلطف أوصى مبراسلةالسيد رئيس الدائرة لربجمة جلسة تشاركية مع متساكين املنطقة لتحديد برنامج تدخل .
خبصوص دراسة مراجعة مثال التهيئة أكدّ على ضرورة إتباع املنهج التشاركي يف إعداد الدراسةوتشريك خمتلف األطراف من جمتمع مدني وأهل إختصاص تفعيال للفصل  119من جملة
اجلماعات احمللية الذي نصّ على وجوبية إعتماد التشاركية يف إعداد مشاريع األمثلة العمرانية
وباملناسبة دعا اجملتمع املدني الفعال مبختلف مكوناته للمساهمة يف وضع التصورات وحتديد
االختيارات الكربى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية إلعداد مثال التهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذه .

-9االطالع على حمضر اجللسة التمهيدية لسنة  2020وإجابات اللجان البلدية يف اخلصوص:
إنعقدت اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية يف نطاق دورته العادية الثالثة لسنة 2020
يوم األحد التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفني وعشرين ( )2020/07/19على الساعة التاسعة
صباحا باملركز القطاعي للتكوين املهين يف امليكنة البحرية بقليبية حتت إشراف السيد مجال احلجّام
رئيس بلدية قليبية وحبضور أعضاء اجمللس البلدي السادة :
هشام األنقليز ،فوزي احلجّام ،إهلام ريدان ،سعيدة النمر ،سنية فرج اهلل،جميدي النجيلي ،حممّد
بوعفيف ،فؤاد اجمليد ،وفاء االنقليز ،حياة اليحياوي ،فاطمة الطرودي ،رحاب محيّد ،املربوك العياري
وعبد الوهاب بلوم.
وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيّد رئيس اجمللس البلدي السادة:
عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية ،شكري احلجّام كاهية مدير الشؤون املالية
وعماد الشارني مكلف باإلعالم والتواصل .
كما حضر عن مكوّنات اجملتمع املدني السادة :
آفا النجيلي عن مجعية رياض األطفال مشال شرق الوطن القبلي ،فوزي اجلربي عن اجلامعة
اجلهوية للصيد البحري ،أشرف اهلمامي وزياد والي عن االحتاد احمللي للفالحة والصيد البحري ،عادل
اجلزيري عن مجعية التنمية والبيئة بوادي اخلطف ،حممد ريدان عن مجعية جسور التواصل ،ابراهيم
جبلون عن مجعية تنمية بال حدود ،سليم احلطاب عن حزب حركة النهضة ،فريد عالئمي عن فوج أبو
القاسم الشابي للكشافة ،حممود بنرحومة عن مجعية صيانة املدينة ،لطفي ساحيي عن منظمة العفو
الدولية ،مراد بالباي عمدة وادي اخلطف ،ومجع من املواطنني .
جـام كاهية مدير الشؤون
مـقـرّر اجللسـة  :الس يد عبد العزيز غرييب مبساعدة السيد شـكـري احلـ ّ
املالية.
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افتتح اجللسة السيد مجال احلجام رئيس البلدية بكلمة ترحيبية شكر على إثرها السيد مدير
املركز القطاعي للتكوين يف امليكنة البحرية على تعاونه مع البلدية ومتكيننا من فضاء لعقد اجللسة.
ث م أحال الكلمة إىل السيد فوزي احلجام رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة الذي استعرض الوضع
البيئي يف املدينة يف كل ما يتعلق بـ:
 عملية رفع الفضالت املنزلية كنس الطرقات واألرصفة العناية باحلدائق العمومية العناية باملقابر برنامج مقاومة احلشراتإثر ذلك أحال الكلمة إىل السيد حممد التكالي املدير الفين للبلدية الذي استعرض سري املشاريع
البلدية وحيثيات تنفيذها:
 تهيئة وتهذيب حي تاهرت تعبيد الطرقات وصيانتها تعلية سياج امللعب البلدي تهيئة املسلخ البلدي تطهري وادي اخلطف وجبل شوالق تنوير امللعب البلدي صيانة املنشآت الثقافية اجناز السوق األسبوعية تهيئة ساحة السوق املركزية تطهري حي احمليجروبعد ذلك طلب السيد رئيس البلدية من احلاضرين الذين سجلوا أمساءهم ألخذ الكلمة
االختصار واحرتام احليز الزمين ( 3دقائق) للتدخل طبقا للنظام الداخلي للمجلس البلدي ودعاهم إىل
تقديم اقرتاحات قابلة للتنفيذ واالبتعاد عن املشاغل اخلاصة:
• أنور الشعار:

طلب تسوية وضعية بناية زوجته بثينة بن تركية الكائنة بشارع علي البلهوان اليت تستغل طابقها
األرضي مغازة عزيزة.
• عبد الرزاق يونس :
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تذمر من التأخري احلاصل يف تسوية وضعية بنايته الكائنة بطريق تونس راجيا اإلسراع يف ذلك
والرتخيص له يف ربط عقاره مبختلف الشبكات العمومية.
• آفا النجيلي:

 اقرتحت النظر يف امكانية احداث البلدية بالتعاون مع وزارات املرأة والشؤون االجتماعية والرتبية لروضةخاصة بأطفال التوحد الذين ارتفع عددهم يف السنوات األخرية.
اقرتحت احداث منتزه ترفيهي لألسرة بصفة عامة والطفل بصفة خاصة من طرف البلدية أو بالشراكةمع اخلواص.
• مراد الشيخ:

طلب تهيئة منطقة عني قرنز وجتهيزها باملرافق األساسية من امليزانية املسندة للمناطق اليت أضيفت
كتوسعة للبلدية.
• طارق الفاسي:

اشتكى من احلالة املزرية للطريق الرئيسية لعني قرنز زيادة على ظلمته.قال بأن املاء والكهرباء حق دستوري إال أن أغلب عقارات عني قرنز غري مرتبطة بهاته الشبكات. لفت النظر إىل أنه يف غياب شبكة التطهري وتأخر تفريغ البلدية للبالوعات يقوم بعض املتساكننيبتصريف املياه املستعملة بالسبخة مما سيؤدي حتما إىل تلوث بيئي يصعب معاجلته الحقا.
• سليم الطرودي:

لفت النظر إىل انعدام تواجد أعوان األمن بوسط املدينة خاصة لتنظيم حركة املرور.حتدث عن تعهد وصيانة الربج األثري وتنويره خاصة خالل فصل الصيف.طالب باإلسراع يف تسوية وضعيات البناء املقام بدون رخصة والرتخيص ألصحابها لربط عقاراتهممبختلف الشبكات العمومية.
دعا إىل تعبيد األنهج اليت بها منازل تامة البناء.أشار إىل ضرورة تنظيف بالوعات تصريف املياه واألودية خالل شهر أوت قبل نزول األمطار.تساءل عن برنامج تنشيط املدينة واألحياء خالل هذه الصائفة.• هاجر الجندوبي:

طلبت تسوية الطريق الذي به منزهلا.
• لطفي السايحي:

اشتكى من تاجر مواد بناء قام بغلق جمرى مياه األمطار بطريق وادي اخلطف وبني األضرار احلاصلة
للطريق املعبد ومتساكين احلي.
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• حامد الرفاعي:

اشتكى من الوشواشة والكالب السائبة مبنطقة وادي اخلطف.
• فوزي الجربي:

حتدث عن شاطئ سيدي منصور ونظافة اجلزء التابع منه لبلدية قليبية وتلوث اجلزء اآلخر الراجعلبلدية محام الغزاز والذي ينسبه عن جهل أغلب املصطافني إىل تقصري يف عمل بلدية قليبية.
 لفت النظر إىل الكارثة البيئية اليت تعيشها املدينة من خالل تصريف الديوان الوطين للتطهري املياهاملستعملة يف السبخة والبحر.
حتدث عن حاالت حاويات الفضالت وتواجدها خاصة يف املناطق احلساسة والرئيسية.طالب بإعادة تشغيل اإلنارة الفنية للربج وختصيص حارس لتفادي تكسري الكاشفات الضوئية وسرقتها.أشار إىل أن غياب حارس سوق اجلملة للسمك وتأخره عن فتح السوق له تأثري سليب على نشاطالسوق.
• أشرف الهمامي:

 لفت النظر إىل أن مصاحل الديوان الوطين للتطهري مل تواكب التطور العمراني والسكاني للمدينةفهي الزالت تستعمل نفس قطر قنوات السبعينات(25صم) والنتيجة نعيشها عند كل نزول لألمطار.
طالب بتكثيف مراقبة احملالت املفتوحة للعموم وخاصة منها املقاهي.• عادل الجزيري:

طالب بتخصيص عون كنس يومي للطرقات بوادي اخلطف.طلب التنسيق مع مكونات اجملتمع املدني بوادي اخلطف عند كل برجمة حلمالت نظافة باملنطقة.لفت النظر إىل ضرورة تثمني املواقع األثرية والتارخيية والبيئة مبنطقة وادي اخلطف (حوانت حاروري،البحرية )...
• أشرف باني:

طلب إضافة نهج  1307الذي يقطن به إىل برنامج تعبيد حي تاهرت.
• نزيه النجار:

نبه إىل تداعيات الرتخيص للسيد حممد اجلربي وكيل شركة "راوية" لفتح نقطة لبيع املشروبات
الكحولية بشارع اإلمارات العربية لكون املوقع وسط حي سكين شعيب وبالقرب من املدرسة اإلعدادية.
• لطفي عطية:

أشار إىل ضرورة القيام حبملة لتنظيف عالمات املرور ودهن وتنوير خمفضات السرعة.-دعا إىل القيام مبعاينة بيئية بنهج سوسة (فضالت  ،زوبية)...

26

اجللسة العادية للمجلس البلدي يف دورته الثالثة لسنة 2020

 12سبتمرب 2020

 لفت النظر إىل أن هناك من يقوم بصب املرجني يف بئر بصفة غري قانونية وخمالفة التشريع اجلاري بهالعمل مما سيؤدي إىل اإلضرار باملائدة املائية.
 حتدث عن تهيئة ساحة السوق املركزية وضرورة تشريك أهل االختصاص وعدم االكتفاء بالتعاملمع السيد محدة املسلماني فقط.
طالب باإلسراع يف درس ملفات البناءات املقامة بدون رخصة القابلة للتسوية والرتخيص ألصحابها يفربط عقاراتهم مبختلف الشبكات العمومية.
 قال بأن هناك نقطة قارة جبدول أعمال الدورة العادية الستعراض حمضر جلسة الدورة التمهيدية لكنكل مرة يتم جتاهلها بتعالت خمتلفة وال تتم اإلجابة على االستفسارات والتدخالت املثارة خالل هذه
اجللسة.

• محمد ريدان:

 طلب ضبط خريطة رقمية ملونة تُعرض على العموم مبناسبة إعداد مشروع مراجعة مثال التهيئةالعمرانية بها مجيع املرافق والتجهيزات األساسية.
طلب مساعدة املواطنة فوزية ريدان على ربط منزهلا بشبكة الكهرباء.دعا إىل تشجيع املتساكنني على تركيز وحدات الطاقة الشمسية وختزين مياه األمطار (ماجل).جميدي النجيلي رئيس جلنة الطفولة والشباب والرياضة:

دعا إىل ضرورة اجناز خمفض سرعة بشارع طارق بن زياد يف مستوى نهج أوالد حفوز كحل وقيت للحد
من احلوادث اليت حتدث من أسبوع إىل آخر يف انتظار النظر يف امكانية التعويض مع عائلة املسلماني
وتوسعة الشارع.
سعيدة النمر رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات:

طالبت بإصالح الطريق أمام املعهد العالي للدراسات التكنولوجية.دعت إىل تتبع أصحاب املعلقات اإلشهارية لكراء املنازل امللصقة على عالمات املرور.كلمة السيّد رئيس البلدية :

جدّد السيد مجا ل احلجّام رئيس البلدية شكره للحاضرين على تلبية الدعوة واحلضور ملواكبة أشغال
جلسة الدورة التمهيدية الثالثة لسنة  2020واملساهمة يف دفع العمل البلدي واملدينة حنو األفضل قائال
أنه بالرغم من الظرف االستثنائي الذي عاشته البالد على مدى  3أشهر بسبب فريوس كورونا املستجد
فإن البلدية مل تنقطع عن إسداء اخلدمات للمتساكنني خاصة منها البيئية واالجتماعية وقد كان
هلذه اجلائحة أثر سليب على املوارد املالية للبلدية.
27

اجللسة العادية للمجلس البلدي يف دورته الثالثة لسنة 2020

 12سبتمرب 2020

ثم حتدث السيد رئيس البلدية عن تسوية وضعية البناءات املقامة بدون رخصة قائال أنها ال متثل أولوية
يف الوقت احلالي ع لى أنه بعد أن مت تعيني رئيسة للجنة األشغال والتهيئة العمرانية ومقررا هلا سيتم
درس املطالب ملف مبلف.
بعد ذلك عرج على املراسلة الواردة على البلدية لتوزيع األموال املسندة للمناطق اليت أضيفت إىل
مساحة البلدية قائال أن اجمللس قرر رصد مبلغ  450ألف دينار ملنطقة وادي اخلطف ( 300ألف دينار
للتطهري و 150ألف دينار للتعبيد).
وحول خمفض السرعة بشارع طارق ابن زياد أعلم املتدخل أن جلنة املرور اقرتحت اجنازه وسنعمل على
إجياد احلل اجلذري من خالل توسعة الشارع بعد املعاوضة مع عائلة املسلماني.
أما عن غلق جمرى مياه األمطار فقال أنه سيأذن للمصلحة الفنية القيام باملعاينة امليدانية والتدخل
إلزالة الضرر يف أقرب وقت ممكن.
ويف خصوص تعبيد نهج  1307قال السيد رئيس البلدية أن املقاول مل يقم إىل اليوم باإليفاء بتعهداته
بسبب مشاكل مادية وفنية تعيشها شركته وإذا أمت ما هو مطالب به سنحاول معه امكانية إضافة
تعبيد هذا النهج.
وفيما يتعلق بنقطة بيع املشروبات الكحولية بني السيد مجال احلجام أن البلدية مل ترخص له يف فتح
املشروع املذكور وأنه سيتابع شخصيا هذا املوضوع صباح يوم االثنني مع السلط املعنية.
وحول تنشيط املدينة قال أن الوضع االستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا أدى هذه الصائفة إىل إلغاء
املهرجان الدولي لفلم اهلواة ومهرجان الربج والتقليص من الفرتة الزمنية للمهرجان الوطين لألدباء
الشبان وأيام الزين الصايف لألغنية امللتزمة ولكن ذلك مل مينع بعض اجلمعيات من برجمة عروض فنية
وشبابية.
وختم كلمته بإعالم احلاضرين وتذكريهم أن البلدية رصدت مبلغ  116ألف دينار لتسييج املوقع
األثري بري النحال وهي مبادرة وخيار من اجمللس البلدي نادرا ما تقوم به البلديات من منطلق أن املواقع
األثرية من مشموالت وزارة الثقافة واملعهد الوطين للرتاث وحنن يف انتظار مصادقة هذا األخري على
املشروع لالنطالق يف األشغال.
و رُفعت اجللسة على الساعة احلادية عشر صباحا.
التدخالت واإلجابات :

• السيدة وفاء األنقليز :
• بالرجوع إىل حماضر جلسات متهيدية سابقة الحظت إعادة نفس التدخل السيد لطفي الساحيي
الذي طالب بالتدخل من جراء تعمد جراءه تاجر مواد بناء غلق جمرى مياه أمطار بطريق وادي
اخلطف  ،وتساءلت عن االسباب مطالبة بتوضيح التأخر يف إجناز املطلوب .
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* السيد  :حممد بوعفيف :
تساءل بدوره عن الغاية من دعوة املواطنني خالل اجللسات التمهيدية وتسجيل إقرتاحاتهم وعدم
تفعيلها ؟ وطلب إرجاء البت يف هذا املوضوع ملغادرة أغلب رؤساء اللجان القاعة إىل اجللسة
القادمة .

* إجابة السيد مجال احلجام :
تعهد ببلورة طريقة عمل جديدة وذلك بإعداد جدول يتضمن تساؤالت املواطنني املطروحة خالل
اجللسة التمهيدية وإجابة كل جلنة أو رئيس مصلحة حسب اإلختصاص ليقع عرضه على
املواطنني واإلجابة عن إستفساراتهم كتابيا خالل اجللسة العادية .

-10متابعة تقارير اللجان:
إثر ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة وفاء األنقليز لتقديم تقرير جلنة األشغال
والتهيئة العمرانية حيث أفادت السادة احلضور أنّه طبقا ملا ورد يف حمضر اللجنة املنعقدة بتاريخ
 2018/07/28يف خصوص ضبط طريقة العمل للنظر يف مطالب الربط مبختلف الشبكات
العمومية حيث مت االتفاق على اإلستناد على املعايري اليت مت اعتمادها سابقا حسب تقرير اللجنة
بتاريخ  2018/08/23والذي ينص على رفض املطالب بالنسبة للبنايات املوجودة باملناطق التالية :
 املناطق املصنفة أثرية املناطق يف حوزة الطرقات املربجمة مبثال التهيئة العمرانية ارتفاقات األودية امللك العمومي البحري وارتفاقاته املناطق اخلضراء ما عدى حاالت االستحالةأما بالنسبة للمطالب اليت مت قبوهلا قبل  2018/08/31فسيتم النظر فيها باإلعتماد على
املعايري اليت مت ضبطها خالل اجللسة العادية الثالثة للمجلس البلدي بتاريخ .2018/09/09
وسيتم إرفاق املطالب عند إيداعها مبكتب الضبط وكذلك املطالب اليت مت إيداعها ابتداءا من
 2018/07/01ومل يتم النظر فيها من قبل اللجنة بالوثائق التالية :
 .1شهادة إبراء أو شهادة عدم ترسيم بالنسبة للمواطنني الذين ليست هلم عقارات مرمسة.
 .2مثال هندسي للبناء موضوع الطلب معد من قبل مهندس معماري مرسم بالعمادة مع مقتطف
من مثال التهيئة العمرانية يبني موقع العقار (حسب قرار اجمللس البلدي بتاريخ
.)2019/05/19
 .3رخصة بناء إن وجدت.
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يقع النظر يف امللفات حسب الرتتيب الزمين لتاريخ إيداعها مبكتب الضبط مع إعطاء األولوية
للملفات املتضمنة لرخصة بناء وكذلك امللفات املتعلقة باحلاالت االجتماعية مع تقديم وثيقة إثبات.
مع العلم وانه مت عرض التقرير على أنظار املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  18أوت
 2020وأبدى موافقته على هذا التمشي .
كما أعلمت احلضور أنّ املطالب يقع التأشري عليها من طرف رئيس البلدية أو املساعد الثاني أو
رئيس جلنة الشؤون االجتماعية حتى يتسنى قبوهلا يف مكتب الضبط و اقرتحت التمشّي املعروض يف
التقرير حتى يتم قبوهلا بصفة عادية مع استيفاء الوثائق املطلوبة .
التدخالت :

• السيد مجال احلجام ( رئيس البلدية ) :
إستحسن هذا التمشي ونوه باجملهودات املبذولة من قبل السيدة رئيسة اللجنة  ،ودعا باملناسبة
السيدة وفاء األنقليز بصفتها رئيسة جلنة األشغال وأغلب املطالب الواردة ملقابلة السيد رئيس البلدية
تهم املاء والكهرباء أن ختصص يوما يف األسبوع ملقابلة املواطنني واإلستماع إليهم قصد تشخيص وتقييم
الوضع حتى يتسنى هلا حسن إختيار القرار أو التمشي املعتمد يف طريقة البت يف املطالب حسب
التسلسل الزمين أو حسب احلالة اإلجتماعية أو حسب الضرورة اإلقتصادية ...
• السيدة وفاء األنقليز :
أجابت السيد رئيس البلدية موضحة أنّها تقوم باستقبال املواطنني باستمرار منذ تعيينها رئيسة
للجنة نظرا لتواجدها بالبلدية بصفة يومية وأنّها ستحدد موعدا قارّا ملقابلة املواطنني بعد املوافقة على
متشّي اللجنة من طرف اجمللس البلدي .
• السيد حممد بوعفيف :
إعرتض على تعميم مطالبة املواطن مبثال هندسي مربرا ذلك بوجود حاالت إجتماعية غري
قادرة على خالص مهندس  ،وإقرتح إستثناء احلاالت اإلجتماعية اليت يكون مطلبها مرفقا
إلثبات إداري ( بطاقة عالج جماني  ،شهادة يف اإلنتفاع بإعانة ضمن الربنامج اخلصوصي إلعانة
العائالت املعوزة . ) ...
• السيد حممد التكالي :
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إقرتح إستثناء مطالبة كل من يكون عقاره موضوع الرخصة مساحة أقل من  80م م من تقديم
مثال هندسي واإلقتصار على رسم هندسي موجز  croquisأو . esquisse

• السيد شادي بن سليمان :
إقرتح توفري إستمارة يف الغرض يقع من خالهلا ذكر املساحة مع تقديم املؤيدات الالزمة
باإلضافة إىل الوثائق املومأ إليها أعاله .
• السيدة وفاء األنقليز :
أبلغت عن استيائها من اسناد بعض تراخيص الربط بالشبكات العمومية دون عرضها على أنظار
جلنة األشغال والتهيئة العمرانية واليت بلغت إىل علمها عن طريق الصدفة وقد طالبت السيد رئيس
البلدية بتربير إسناد هذه الرتاخيص وهي كاآلتي :
* ترخيص يف إدخال املاء الصاحل للشراب للسيد ****املسلماني أسند بناء على رأي جلنة
األشغال املنعقدة بتاريخ  2020/07/22واحلال أنها مل تعقد جلسة بهذا التاريخ  ،كما أن معاينة
العقار متت بتاريخ  2020/07/13قبل ايداع املطلب مبكتب الضبط والذي مت يف . 2020/07/14
* ترخيص يف إدخال الكهرباء للسيد ****القرماني أسند بناء على رأي جلنة األشغال املنعقدة
بتاريخ  2020/09/04واحلال أنها مل تعقد اجللسة بهذا التاريخ  ،مع العلم أن التأشري على قبول
املطلب لدى مكتب الضبط مت من طرف السيد مدير النظافة والبيئة و أن معاينة العقار و املوافقة
على إسناد الرتخيص مت من طرف السيد رئيس جلنة الشؤون االجتماعية واحلال أن امللف ال يتعلق
حبالة اجتماعية  ،كما أنه مل يتم بيان مساحة العقار وقيمة املعاليم املستوجبة ومل يتم الرتسيم
نظرا لعدم وجود وثيقة اثبات ملكية  ،وأفادت أنها سبق وأن طالبت رئيس البلدية بدعوة رؤساء اللجان
لاللتزام مبجال تدخلهم حسب ما ينص على ذلك الفصل  67من النظام الداخلي وذلك عرب
الربيد االلكرتوني بتاريخ  2020/08/27ولكن مل يتم احرتام هذا املطلب  ،هذا إىل جانب عدة
تراخيص أخرى مت اسنادها دون عرض امللفات على جلنة األشغال ومل يتسنى إستعراضها نظرا لضيق
الوقت وقد اعتربت هذا جتاوزا لشخصها وصفتها كرئيسة اللجنة وضربا ملصداقيتها وملصداقية
اللجنة وللمجلس ككل .
• إجابة السيد مجال احلجام ( رئيس البلدية ) :
أفاد احلضور أنّه أمام الضغط الكبري ملطالب املواطنني وحتت إكراهات إدارية ويف إطار مقاربة
إجتماعية يقع أحيانا بصفة إستثنائية القيام مبعاينة ميدانية من قبل بعض السادة املستشارين يف نطاق
اإلسراع بتقديم اخلدمات ويف حدود سلطة الض بط اإلداري الذي خوهلا القانون وفق جملة اجلماعات
ضمن صالحيات رئيس البلدية  ،علما وأنّ جلنة األشغال شهدت فراغا على مستوى رئيسها باإلضافة إىل
توقف املرفق البلدي عن إسداء اخلدمات بسبب جائحة الكورونا أضف إىل ذلك بعض الطلبات
31

اجللسة العادية للمجلس البلدي يف دورته الثالثة لسنة 2020

 12سبتمرب 2020

املستعجلة اليت جتعل رئيس البلدية ملزما دائما بأخذ القرار حينيا ثم اإلعالم الحقا وسيقع دعوة
السادة األعضاء لضرورة إحرتام التمشي املقرتح وإعالم جلنة األشغال بكل الوضعيات  ،علما وأن كل
امللفات اليت يقع البت فيها يقع تسجيلها مبكتب الضبط .
وبعد هذا التوضيح من السيد رئيس البلدية ونظرا لطول اجللسة اليت إنطلقت على
الساعة التاسعة والنصف صباحا وتواصلت حتى الثالثة إستعصى على السادة األعضاء مواصلة
أشغال اجللسة وبا لتالي مل يتسنى إستكمال إستعراض نشاط اللجان ملغادرة األغلبية القاعة
وإقرتح السيد رئيس البلدية إيقاف اجللسة وإرجاء نقطة إستعراض تقارير اللجان املدونة جبدول
األعمال إىل جلسة مكتب أو جملس الحق وإعادة عرض التمشي املقرتح من قبل السيدة رئيسة
جلنة األشغال للمداولة وإختاذ القرار .
ورفعت اجللسة على الساعة الثالثة والربع بعد الزوال.
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