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جـلسة يوم  26مارس 2019

انعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع جلسة استثنائية  ،وذلك يوم الثالثاء  26مارس  2019على
الساعة الثالثة ظهرا برئاسة السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة السيد حاتم بن قديم رئيس
الديوان والسيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية وعدد من المسؤولين اإلداريين والفنيين ،وكذلك
ممثلين عن وسائل اإلعــالم .
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني النعقاد الجلسة ،بحضور أعضاء المجلس البلدي الممضين أمام
أسمائهم أسفل هذا المحضر  ،افتتحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم الجلسة مرحبة بالحضور ثم قدمت المواضيع
التي سيتم التداول في شأنها.
وقد تم ضبط جدول األعمال التالي :

 -/Iالبرنامج العام للجنة النظافة والبيئة وحماية المحيط .
 -/ IIالمصادقة على كراس شروط استلزام سوق السيارات بالمروج  2من دائرة
الكبارية وتحديد السعر االفتتاحي.
 -/IIIمشروع طلب عروض مرفق بكراس الشروط المتعلقة بالترخيص في اإلشغال
الوقتي لغاية إشهارية ألجزاء الملك العمومي للطرقات التابع لبلدية تونس .
 -/IVمسائـــل مختلفة.
 -/ -/Iالبرنامج العام للجنة النظافة والبيئة وحماية المحيط.
قدّمت السيدة سناء التليلي رئيسة لجنة النظافة والبيئة وحماية المحيط عرضا شامال
للبرنامج العام للنظافة والبيئة وحماية المحيط .
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* المرفقات  :وثيقة في الغرض .
أهم التوصيات :
 المطالبة بإعداد تقريرا مفصال حول معدات النظافة برمجة زيارة من قبل المجلس البلدي للمنبت العمل على مزيد تفعيل دور الشرطة البيئية ومعاضدته للعمل البلدي في المجال البيئي البحث عن السبل لمزيد تحسين طرق العمل بالدوائر البلدية دفع الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات البلدية نقص في الحاويات في محيط المدارس مزيد العمل بالحاويات المطمورة والنصف مطمورة مزيد تفعيل التمييز اإليجابي لبعض الدوائر البلدية من بينها الكبارية المطالبة بالتقييم الموضوعي قبل توزيع المعدات على الدوائر مزيد العمل على التوعية الردع واعتماد الخطايا للمخالفين اإلجماع على ضرورة إعداد قرار بلدي للتذكير بمهام الشرطة البيئية ومزيد تفعيل تواجدهابمختلف الدوائر البلدية

 -/IIالمصادقة على كراس شروط استلزام سوق السيارات بالمروج  2من دائرة
الكبارية وتحديد السعر االفتتاحي.
قدّمت السيدة بثينة الشابي رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف مشروع
كراس شروط استلزام سوق السيارات بالمروج  2من دائرة الكبارية وتحديد السعر االفتتاحي.
التوصيات :
-

االستئناس بالمنشور عدد  04بتاريخ  22فيفري  2019حول اإلطار المرجعي الستلزام
المعاليم الواجبة باألسواق البلدية
تم اقرار المدة الزمنية للزمة وهي سنة
التقيد باإلجراءات القانونية للتبتيت
التحلي بالموضوعية والواقعية خاصة في تحديد السعر اإلفتتاحي
اإلعالن عن البتة في كل الجرائد الرسمية
اإلعالن عن نتائج إسناد اللزمة ودعوة المجلس البلدي
العمل على تهيئة الفضاء الخارجي للسوق لالستيعاب االنتصاب الفوضوي

* وافق أعضاء المجلس البلدي على المداولة المعروضة بإجماع الحاضرين .

* اعترض كل من السيد خالد لزعر والسيد فتحي دخيل عن المصادقة على كراس شروط
استلزام سوق السيارات بالمروج . 2
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 -IIIمشروع طلب عروض مرفق بكراس الشروط المتعلقة بالترخيص في اإلشغال
الوقتي لغاية إشهارية ألجزاء الملك العمومي للطرقات التابع لبلدية تونس:
بعد التداول في كراس الشروط ومناقشتها ت ّم إجماع أعضاء المجلس البلدي على
إدخال بعض التعديالت والمتمثلة في إمكانية استعمال المستلزم لألعمدة المتواجدة حاليـا
شريطة تطابقها مع ما جاء بكراس الشروط من خصائص تقنية وفنية.
أهم التوصيات :
 مزيد الحرص على إزالة العالمات اإلشهارية العشوائية النظر في إمكانية تسوية قرارات اإلزالة -/ IVمسائـــل مختلفة.
 -1حول إحداث لجنة تسمية األنهج :
ت ّم اإلتفاق على إحداث لجنة تسمية األنهج وهي لجنة غير قارة وفق المعطيات التالية :
 لجنة غير قارة تعود بالنظر للجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات تترأسها السيدة هندة بالحاج علي وتتولى تقديم مقترح في تركيبتها خاصة في ما يتعلقبتشريك أطراف خارجية في أعمالها
 من الضروري التنسيق مع السادة رؤساء الدوائر البلدية وتشريكهم في قرار تسميةاألنهج الراجعة لهم بالنظر.

 -2تقرير حول مهام لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
عرضت السيدة هندة بالحاج علي تقريرا حول مهام لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين
الجنسين .
وقبل رفع الجلسة ،أثنت السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة البلدية على المجهود المبذول من قبل كافة
أعضاء المجلس البلدي لتطوير العمل البلدي وتحسين ظروف عيش متساكني المدينة ،شاكرة كافة اإلطارات
اإلدارية والفنية على حسن تعاونهم ،داعية الجميع من مجلس بلدي وإدارة بلدية ومواطنين ومجتمع مدني إلى
أهمية تضافر جهودهم لما فيه خير لمدينة تونس .

ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف ليال .
ُ

مق ّررة الجلسـة

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس
حفيظة بلخير مديمغ
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