
CCoommppttee  RReenndduu  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  
dduu  LLuunnddii  55  JJuuiilllleett  22002211  

  
LL’’aann  ddeeuuxx  mmiill  vviinnggtt  eett  uunn,,    llee  CCIINNQQ  JJUUIILLLLEETT    àà  1188  hheeuurreess  3300,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  
LL’’EEGGUUIILLLLEE,,  ddûûmmeenntt  ccoonnvvooqquuéé  ss’’eesstt  rrééuunnii  àà  llaa  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  ll’’EEgguuiillllee  ssuurr  SSeeuuddrree,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  
ddee  MMoonnssiieeuurr  JJoonnaatthhaann    MMAALLAAGGNNOOUUXX,,  MMaaiirree..  

PPrréésseennttss  ::  MMeess  CC..  BBAAIILLLLAARRGGEEAAUU,,  VV..  CCLLOOPPEEAAUU,,  AA..  QQUUIILLLLEETTCC..  GGRRAASSSSIIOOTT,,  MMrrss  RR..  BBUURREEAAUU,,  DD..  
GGUUIILLLLAAUUDD,,  AA..  LLEEVVEEIILLLLEE,,  JJ..  MMAALLAAGGNNOOUUXX,,  AA  MMAARRCC,,  RR..  SSOOUULLIIVVEETT,,  PP..  MMAANNCCEEAAUU..  

AAbbsseennttss--eexxccuussééss  aavveecc  ppoouuvvooiirr  ::  DD..  BBEELLTTOONN  ((ppoouuvvooiirr  ddoonnnnéé  àà  VV..  CCLLOOPPEEAAUU)),,  CC..  LLEEFFEEVVRREE  ((ppoouuvvooiirr  
ddoonnnnéé  àà  AA..MMAARRCC)),,  LL..MMOOUUFFFFLLEETT  ((ppoouuvvooiirr  ddoonnnnéé  àà  JJ..  MMAALLAAGGNNOOUUXX)),,    AA..  RRAAVVOOUUNNAA  ((ppoouuvvooiirr  ddoonnnnéé  àà  
AA..QQUUIILLLLEETT))  
SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  VVaanneessssaa  CCLLOOPPEEAAUU  
PPrréésseennttss  ::  1111    VVoottaannttss  ::  1155  
DDaattee  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ::    2288//0066//22002211                            --  aaffffiicchhééee  llee  2288//0066//22002211    
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  oouuvvrree  llaa  ssééaannccee  eett  ffaaiitt  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ssééaannccee  dduu  1177  
mmaaii    22002211,,    

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
  

MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  ddeemmaannddee  ll’’aajjoouutt  dd’’uunn  ppooiinntt  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
  DDéélliibbéérraattiioonn  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  eemmppllooii  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt  ppoouurr  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  
dd’’aaccttiivviittéé    
  DDéélliibbéérraattiioonn    ppoorrttaanntt  oouuvveerrttuurree  ddee  ppoossttee  ::  aaggeenntt  tteecchhnniiqquuee  88//3355èèmmee  
LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aacccceeppttee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..    
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddoonnnnee  lleeccttuurree  aauu    ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  dduu  ccoouurrrriieerr  rreeççuu  ddee  mmoonnssiieeuurr  AAllaaiinn  RRaavvoouunnaa  ;;  ccee  
ddeerrnniieerr  ddéémmiissssiioonnnnee  ddee  ssoonn  ppoossttee  ddee  44èèmmee  aaddjjooiinntt  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssaannttéé..  

  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ppoossttee  dd’’aaddjjooiinnttss  ssuuiittee  àà  llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  44èèmmee  aaddjjooiinntt    
NN°°2200221100770011  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  rraappppeellllee  qquuee  llaa  ccrrééaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’aaddjjooiinnttss  rreellèèvvee  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  dduu  ccoonnsseeiill  
mmuunniicciippaall  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  lliibbrreemmeenntt  llee  nnoommbbrree  dd’’aaddjjooiinnttss  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112222--22  dduu  CCGGCCTT..  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,    aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé  ::  
--  DDEECCIIDDEE  ddee  ssuupppprriimmeerr  llee  ppoossttee  ddee  44èèmmee  aaddjjooiinntt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1122  --CCoonnttrree  ::  11  ((  DD..  BBEELLTTOONN))    --AAbbsstteennttiioonn  ::  22  

  IInnddeemmnniittééss  dduu  mmaaiirree    NN°°  2200221100770022  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  iinnffoorrmmee  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  qquuee  ssuuiittee  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  oorrggaanniissaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  ccee  
ddeerrnniieerr  rréédduuiirraa  sseess  tteemmppss  ddee  pprréésseennccee  eenn  mmaaiirriiee..  DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  mmoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  ddeemmaannddee  
àà  ppeerrcceevvooiirr  uunnee  iinnddeemmnniittéé  iinnfféérriieeuurree  àà  cceellllee  pprréévvuuee    ppaarr  llaa  llooii..  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  ddéécciiddee  ::  
AA  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjuuiilllleett  22002211,,  ll’’iinnddeemmnniittéé  ddee  ffoonnccttiioonn  dduu  mmaaiirree  eesstt  ffiixxééee  àà  3300  %%  ddee  ll’’iinnddiiccee  bbrruutt  
tteerrmmiinnaall  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1100  --CCoonnttrree  ::  11  ((DD..  BBEELLTTOONN))    --AAbbsstteennttiioonn  ::  44  
  



  IInnddeemmnniittééss  ddeess  aaddjjooiinnttss  eett  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx        NN°°  2200221100770033  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddoonnnnee  lleeccttuurree  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  ccaallccuull  ddeess  iinnddeemmnniittééss  
ddee  ffoonnccttiioonn  dduu  MMaaiirree  eett  ddeess  AAddjjooiinnttss..    
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  iinnffoorrmmee  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  qquuee  ssuuiittee  àà  llaa  ddéémmiissssiioonn  ddee  44èèmmee  aaddjjooiinntt,,  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  
sseess  ddoossssiieerrss  ssoonntt  ttrraannssmmiiss  aauu  pprreemmiieerr  aaddjjooiinntt..  LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddéécciiddee  ::    
AA  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjuuiilllleett  22002211,,  iill  sseerraa  ffiixxéé  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  eeffffeeccttiiff  ddeess  
aaddjjooiinnttss    eett  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  ccoommmmee  ssuuiitt  ::    
––  11eerr      aaddjjooiinntt  ::    1199  %%  ddee  ll’’iinnddiiccee  bbrruutt  tteerrmmiinnaall  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  
––  22èèmmee  aaddjjooiinntt  ::  1100..7700  %%  ddee  ll’’iinnddiiccee  bbrruutt  tteerrmmiinnaall  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  
--  33èèmmee  aaddjjooiinntt  ::  1100..7700  %%  ddee  ll’’iinnddiiccee  bbrruutt  tteerrmmiinnaall  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  
--  ccoonnsseeiilllleerr  mmuunniicciippaall  aavveecc  ddééllééggaattiioonn  ddee  ffoonnccttiioonn  ::  44  %%  ddee  ll’’iinnddiiccee  bbrruutt  tteerrmmiinnaall  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee      
EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..  22112233--2244--11  aalliinnééaa  IIIIII  dduu  CCGGCCTT  eett  ccee  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  ll’’eennvveellooppppee  
iinnddeemmnniittaaiirree  gglloobbaallee..    
RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  88          --AAbbsstteennttiioonn  ::  44        --CCoonnttrree  ::  33  ((  CC..BBAAIILLLLAARRGGEEAAUU,,  DD..BBEELLTTOONN,,  
CC..LLEEFFEEVVRREE))    
    
  RReemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  ffrraaiiss  ddeess  éélluuss    NN°°  2200221100770044    
DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurrss  mmaannddaattss  llooccaauuxx,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aappppeellééss  àà  
eeffffeeccttuueerr  ddeess  ddééppllaacceemmeennttss  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  ddeess  rrééuunniioonnss  ddaannss  ddeess  iinnssttaanncceess  oouu  oorrggaanniissmmeess  ooùù  iill  
rreepprréésseennttee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LL’’EEGGUUIILLLLEE  eett  qquuii  ppeeuuvveenntt  àà  ccee  ttiittrree  oouuvvrriirr  ddrrooiitt  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  
ffrraaiiss  eexxppoossééss  ppoouurr  lleeuurr  aaccccoommpplliisssseemmeenntt..  
IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  ddééffiinniirr  lleess  mmooddaalliittééss  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ddééppeennsseess  eennggaaggééeess  ppaarr  lleess  
iinnttéérreessssééss  ddaannss  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss..  

LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé  ::  
--ssee  pprroonnoonnccee    ffaavvoorraabblleemmeenntt    ssuurr  lleess  mmooddaalliittééss  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ddééppeennssee  eennggaaggééeess  
ppaarr  lleess  éélluuss  ddaannss  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  lleeuurrss  mmiissssiioonnss,,  tteelllleess  qquuee  ddééttaaiillllééeess  ccii--ddeessssuuss..  
--  ddéécciiddee  qquuee  llee  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmuumm  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  ffrraaiiss  ddeess  éélluuss  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree  ssuuppéérriieeuurr  àà  
222299..0000  €€  ppaarr  mmooiiss..  
RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1111  --AAbbsstteennttiioonn  ::  22              --  ccoonnttrree  ::  22  ((DD..  BBEELLTTOONN,,  CC..  BBAAIILLLLAARRGGEEAAUU))  
  
  SSuubbvveennttiioonn  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  aammeennddeess  ddee  PPoolliiccee  NN°°  
2200221100770055  
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddéécciiddee  ::  
    ddee  ssoolllliicciitteerr  ll’’ooccttrrooii  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  pprroodduuiitt  ddeess  aammeennddeess  ddee  
PPoolliiccee  ssooiitt  66445500..0000  €€  ssuurr  uunn  ddeevviiss  ddee  1166  112255..0000  €€  HH..TT..  
  dd’’aauuttoorriisseerr  mmoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llee  pprréésseenntt    ddeevviiss  eett  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ccee  
ddoossssiieerr..  
  RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1155  --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  
  
  SSuubbvveennttiioonn  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  ::  rrééffeeccttiioonn  dduu  mmoonnuummeenntt  aauuxx  mmoorrttss  NN°°  2200221100770066  
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddéécciiddee  ::  
    ddee  ssoolllliicciitteerr  ll’’ooccttrrooii  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  rrééffeeccttiioonn  dduu  mmoonnuummeenntt  aauuxx  mmoorrttss  
((  ssuubbvveennttiioonn  11550000..0000    €€  ssuurr  44009955..0000  €€  TT..TT..CC))  
  dd’’aauuttoorriisseerr  mmoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llee  pprréésseenntt    ddeevviiss  eett  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  ccee  
ddoossssiieerr..  



  RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1155  --CCoonnttrree  ::  00          --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  
  
  SSuubbvveennttiioonn  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  ::  RRéénnoovvaattiioonn  ddee  ll’’ééccoollee  mmaatteerrnneellllee    NN°°  2200221100770077  
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddéécciiddee  ::  
    ddee  ssoolllliicciitteerr  ll’’ooccttrrooii  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ffoonnddss  dd’’aaiiddee  ddeess  llooccaauuxx  ssccoollaaiirreess  dduu  11eerr  
ddeeggrréé  aauupprrèèss  dduu  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall,,  ssooiitt  11  667722..4411  €€  ssuurr  55  770088..8811  €€  TT..TT..CC..  ddee  ttrraavvaauuxx..  
  dd’’aauuttoorriisseerr  mmoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  àà  ssiiggnneerr  lleess  pprréésseennttss    ddeevviiss  eett  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  
ccee  ddoossssiieerr..  
RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1155  --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::00  

    CCeennttrree  ddee  GGeessttiioonn  1177  ::  ssuuiittee  àà  ll’’aavviiss  dduu  CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  

11°°--    PPoolliiccee  MMuunniicciippaallee  PPlluurrii--ccoommmmuunnaallee  ::  ccyycclleess  ddee  ttrraavvaaiill  NN°°  2200221100770088    
LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  ddéécciiddee  ::  
--  DD’’aaddoopptteerr  lleess  ccyycclleess  ddee  ttrraavvaaiill  pprréésseennttééss    ppoouurr  lleess  aaggeennttss  mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  PPoolliiccee  
MMuunniicciippaallee  PPlluurrii--ccoommmmuunnaallee  ddéénnoommmmééee  SSAAUUJJOONN  VVAALL  DDEE  SSEEUUDDRREE..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1144    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  11  
22°°--  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  ccoommpplléémmeennttaaiirree    NN°°  2200221100770099    
MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ssoocciiaallee  ppoouurr  lleess  aaggeennttss  ttiittuullaaiirreess,,  oouu  ssttaaggiiaaiirreess    
  
  PPeerrssoonnnneell  ::  OOuuvveerrttuurree  ddee  ppoossttee  dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee  tteemmppss  nnoonn  ccoommpplleett    
CCeettttee  qquueessttiioonn  eesstt  rreeppoorrttééee  aauu  pprroocchhaaiinn  ccoonnsseeiill..    

  CCiimmeettiièèrree  ::  rrèègglleemmeenntt  eett  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ppoouurr  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  ccoonncceessssiioonnss  
tteerrrraaiinn  nnuu  eenn  aatttteennttee  dd’’uunnee  ssééppuullttuurree  oouu  ppiieerrrree  ttoommbbaallee    NN°°  2200221100771100  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  ffaaiitt  ppaarrtt  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dduu  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  ccoonncceessssiioonn  aacchheettéé  mmaaiiss  vviiddee  ddee  
mmoonnuummeenntt..  MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  pprrooppoossee  dd’’iinnttééggrreerr  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt  dduu  cciimmeettiièèrree  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  aauuxx  
ppeerrssoonnnneess  qquuii  llee  ssoouuhhaaiittee  ddee  ffaaiirree  eennttrreetteenniirr  ll’’eessppaaccee  nnuu  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess..  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  ddoonnnnee  lleeccttuurree  dduu  rrèègglleemmeenntt  dduu  cciimmeettiièèrree,,  dduu  pprroojjeett  ddee  ccoonnvveennttiioonn  eett  pprrooppoossee  uunn  
ttaarriiff  ddee  9900  €€  aannnnuueell  ppaarr  ccoonncceessssiioonn..  
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  aaddooppttee    cceess  pprrooppoossiittiioonnss  eett  cchhaarrggee    mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddee  
ssiiggnneerr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  eett  ffaaiirree  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ffaaccttuurraattiioonn  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  ssiiggnnééeess  
RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1144  --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  11  
  
    DDeemmaannddeess  ddee  ssuubbvveennttiioonn  22002211    NN°°  2200221100771111  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  rraappppeellllee  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  qquuee  ll’’aarrttiiccllee  66557744  ««    ssuubbvveennttiioonn  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ««    aa  
ééttéé  bbuuddggééttiisséé  àà  hhaauutteeuurr  ddee  11  000000..0000€€  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22002211,,  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  aattttrriibbuuééeess  ddaannss  llaa  ssééaannccee  
dduu  1177  mmaaii  rreepprréésseennttee  ::  770000  €€,,  rreessttee  ddoonncc  aauu  bbuuddggeett  ::  330000..0000  €€..  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  vvoottee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  
--  AAssssoocciiaattiioonn  CClluubb  GGyymm  VVoolloonnttaaiirree  EEgguuiillllaaiissee  ::  220000..0000  €€      
RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1144  --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  11  
  

  

    CCeessssiioonn  dduu  vvééhhiiccuullee  SSAAXXOO    NN°°  2200221100771122  



MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  rraappppeellllee  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  qquuee  llaa  ccoommmmuunnee  eesstt  pprroopprriiééttaaiirree  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  
uuttiilliittaaiirree  --  SSAAXXOO  ––  ddee  11999966..  LLee  ccoonnttrrôôllee  tteecchhnniiqquuee  eeffffeeccttuuéé  eenn  mmaaii  22002200  eesstt  ddééffaavvoorraabbllee  ppoouurr  
ddééffaaiillllaanncceess  mmaajjeeuurreess,,  aavveecc  uunn  ccooûûtt  iimmppoorrttaanntt  ddee  rrééppaarraattiioonn,,  ll’’aassssuurraannccee  aa  ééttéé  ssuussppeenndduuee..  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  oouuïï  cceett  eexxppoosséé  eett  aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  ddéécciiddee  ::  
  llaa  cceessssiioonn  dduu  vvééhhiiccuullee  SSAAXXOO  àà  mmoonnssiieeuurr  RRaapphhaaëëll  SSOOUULLIIVVEETT,,  aauu  pprriixx  ddee  vveennttee  ddee  11  €€    
  EEtt  cchhaarrggee  mmoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  ddee  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiff  àà  cceettttee  aaffffaaiirree..  
RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::  1133  --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  11  
  

  DDéélliibbéérraattiioonn  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  eemmppllooii  nnoonn  ppeerrmmaanneenntt  ppoouurr  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  
tteemmppoorraaiirree  dd’’aaccttiivviittéé    NN°°  2200221100771133      
VVuu  llaa  llooii  nn°°  8844--5533  dduu  2266  jjaannvviieerr  11998844  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  
tteerrrriittoorriiaallee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  aarrttiicclleess  3344  eett  33  II  11°°  ((oouu  33  II  22°°)),,  
LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddéécciiddee    ::  
--  LLee  rreeccrruutteemmeenntt,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  1100  jjuuiilllleett  22002211,,  dd’’uunn  aaggeenntt  ccoonnttrraaccttuueell  ddaannss  llee  ggrraaddee  dd’’’’aaddjjooiinntt  
tteecchhnniiqquuee  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ccaattééggoorriiee  hhiiéérraarrcchhiiqquuee  CC    ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunn  bbeessooiinn  lliiéé  àà  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  
tteemmppoorraaiirree    dd’’aaccttiivviittéé  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  11  mmooiiss  eett  2211  jjoouurrss  ssooiitt  dduu  1100  jjuuiilllleett  aauu  3311  aaooûûtt  22002211  
iinncclluuss,,  àà  tteemmppss  nnoonn  ccoommpplleett  88//3355èèmmee..    
  CCeett  aaggeenntt  aassssuurreerraa    ddeess  ffoonnccttiioonnss  dd’’aaggeenntt  tteecchhnniiqquuee  aauu    ddee  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  bbââttiimmeennttss  ccoommmmuunnaauuxx  
nnoottaammmmeenntt  lleess  ggîîtteess  ccoommmmuunnaauuxx  àà  tteemmppss  nnoonn  ccoommpplleett..    
LLaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ddeess  aaggeennttss  sseerraa  ccaallccuullééee  ppaarr  rrééfféérreennccee  àà  ll’’iinnddiiccee  bbrruutt  335500  dduu  ggrraaddee  dd’’aaddjjooiinntt  
tteecchhnniiqquuee..  
RRééssuullttaatt  dduu  VVoottee  ::    PPoouurr  ::1155    CCoonnttrree  ::  00  AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  PPeerrssoonnnneell  ::  OOuuvveerrttuurree  ddee  ppoossttee  dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee  tteemmppss  nnoonn  ccoommpplleett  NN  °°  2200221100771144  
LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddéécciiddee  ::  
  --    LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  eemmppllooii  dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee  tteerrrriittoorriiaall  àà  tteemmppss  nnoonn  ccoommpplleett,,  ssooiitt  1144//3355èèmmee    àà  
ccoommpptteerr  dduu    11eerr  sseepptteemmbbrree  22002211,,    ppoouurr  llee  ppoossttee  dd’’aaggeenntt  dd’’eennttrreettiieenn  ddeess  bbââttiimmeennttss  ccoommmmuunnaauuxx,,  
jjuussqquu’’aauu  ddééppaarrtt  ddee  ll’’aaggeenntt  eenn  rreettrraaiittee..  
CCeett  eemmppllooii  eesstt  oouuvveerrtt  aauuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  rreelleevvaanntt  dduu  ccaaddrree  dd’’eemmppllooiiss  ddeess  aaddjjooiinnttss  tteecchhnniiqquueess..  
LL’’eemmppllooii  ppoouurrrraa  êêttrree  ooccccuuppéé  ppaarr  uunn  aaggeenntt  ccoonnttrraaccttuueell  rreeccrruuttéé  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  
mmaaxxiimmaallee  dd’’uunn  aann  eenn  ccaass  ddee  rreecchheerrcchhee  iinnffrruuccttuueeuussee  ddee  ccaannddiiddaattss  ssttaattuuttaaiirreess  aauu  vvuu  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  
ll’’aarrttiiccllee  33--22  ddee  llaa  llooii  nn°°8844--5533  dduu  2266  jjaannvviieerr  11998844..    
SSoonn  nniivveeaauu  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  eett  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  sseerroonntt  ddééffiinniiss  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ccaannddiiddaatt    
rreetteennuu..  
RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --  PPoouurr  ::1155  --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  
  

    VVaalliiddaattiioonn  ddeess  ddeevviiss  rreetteennuuss  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ««    IInnffrraassttrruuccttuurree--  TTrraavvaauuxx--  VVooiirriiee  
««    dduu  0011//0077//22002211    NN°°  2200221100771166  

PPoouurr  ffaaiirree  ssuuiittee  àà  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ««  ttrraavvaauuxx  ––  iinnffrraassttrruuccttuurree  »»    rrééuunniiee  llee  11eerr  jjuuiilllleett  22002211,,  lleess  ddiifffféérreennttss  
ddeevviiss  oonntt  ééttéé  ééttuuddiiééss  ppoouurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  eenn  iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  eenn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  
DDeevviiss  SSVVDD  1177  ::  llee  ddeevviiss  ccoorrrreessppoonndd  aauuxx  ppaannnneeaauuxx  mmaannqquuaannttss  ((mmiirrooiirrss,,  ppaannnneeaauuxx  ppoouurr  llaa  cciirrccuullaattiioonn,,  
eett  lleess  ddiifffféérreennttss  lliieeuuxx--ddiittss))  ppoouurr  llaa  ssoommmmee  HH..TT..  ddee  11  336600..7722  €€  HH..TT....  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  PPoouurr  ::  1155  



RRééffeeccttiioonn  dduu  llooggeemmeenntt  ccoommmmuunnaall  ddee  ll’’ééccoollee  ::  mmoonnssiieeuurr  MMAANNCCEEAAUU,,  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ttrraavvaauuxx,,    pprréésseennttee  
llee  ddeevviiss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  TTOORRRRAANNOO  ssuuiittee  àà  llaa  rreepprriissee  ttoottaallee  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  ddaannss  llee  llooggeemmeenntt  ssooiitt  uunnee  
pplluuss--vvaalluuee  ddee  552244..4488  €€  HH..TT..  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ddeevviiss  iinniittiiaall..  

DDee  pplluuss,,  ll’’eennttrreepprriissee  TTOORRRRAANNOO  pprrééccoonniissee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  aannttii--ccaallccaaiirree  DDRROOPPSSOONN  
EEMMII22550000  ((ssyyssttèèmmee  àà  ccaarrttoouucchheess))  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  HH..TT..  ddee  770044..2299  €€  ((ccoommpprriiss  ffoouurrnniittuurree  eett  ppoossee))..  LLee  
ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ppoossee  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  aannnnuueell,,  eett  àà  qquuii  eenn  rreevviieenntt  llaa    cchhaarrggee  ::  llaa  ccoommmmuunnee  
oouu  llee  llooccaattaaiirree..    MMoonnssiieeuurr  MMAANNCCEEAAUU  ssee  rreennsseeiiggnnee..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  PPoouurr  ::  1122    CCoonnttrree  ::  11  ((CC..  BBAAIILLLLAARRGGEEAAUU))    AAbbsstteennttiioonn  ::  22  

SSAARRLL  PPOOSSTTEEAAUU  ::  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunn  ddeevviiss  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  ppaassssaaggee  bbuusséé  aauu  lliieeuu--ddiitt  ««  LLee  PPeettiitt  
BBôôtt  »»  ccoommpprreennaanntt  ::  tteerrrraasssseemmeenntt,,  ttuuyyaauu  PPVVCC  440000,,  ccllaappeett  eett  ppiiqquuaaggee  eenn  ppiieeuuxx  ddee  cchhââttaaiiggnniieerrss..  PPoouurr  uunn  
mmoonnttaanntt  HH..TT..  ddee  22  994488..4400  €€..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  PPoouurr  ::  1155          CCoonnttrree  ::  00            AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

SSAARRLL  GGPP  ::  mmoonnssiieeuurr  MMAANNCCEEAAUU  ffaaiitt  ppaarrtt  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  ddeemmaannddee  ddee  bbaatteeaauuxx    ::  rruuee  ddee  
ll’’ééggaalliittéé  eett  rroouuttee  ddee  SSaauujjoonn..    

MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  pprrooppoossee  ddee  rreetteenniirr  llee  pprriinncciippee  ssuuiivvaanntt  ppoouurr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  bbaatteeaauu    ::  
--  CCrrééaattiioonn  dduu  pprreemmiieerr  ppaassssaaggee  bbaatteeaauu  ssuurr  uunnee  ppaarrcceellllee  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  eett  ppoouurr  lleess  ppaassssaaggeess  
ssuuiivvaannttss  àà  llaa  cchhaarrggee  dduu  ddeemmaannddeeuurr..  
LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aacccceeppttee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddee  pprriinncciippee  ccii--ddeessssuuss  ppoouurr  lleess  ppaassssaaggeess  bbaatteeaauu..    

  

  

MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  rreemmeerrcciiee  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eett  llèèvvee  llaa  ssééaannccee  àà  2211hh  1155  

  

  

  


	Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques.
	L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984.

