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 محضر جلسة الدورة العادية األولى للنيابة الخصوصية بباردو 

7102فيفري  72م الثالثاء المنعقـدة يو  

     

مساء برئاسة  8102 فيفري 82د المجلس البلدي للنيابة الخصوصية بباردو يوم الثالثاء ــعق     

األعضاء اآلتي  بحضورو  السيد محمد بالنـكو المعتمد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باردو

:ذكرهم   

والعناية بالبيئة رئيس لجنة الصحة والنظافة: السيد عادل بوزيدي  -  

رئيس دائرة الحدائق: السيد الحبيب الغربي  -  

رئيس لجنة التعاون والعالقات الخارجية: السيد سليم الصنهاجي  -  

رئيس دائرة قصر السعيد: السيد هشام الهمامي   -  

الثقافةالرياضة و الشباب و لجنة رئيس : السيد رضا بن علي  -  

الكاتب العام لبلدية باردو: السيد محمد عون   

و في بداية  ،مكونات المجتمع المدنيممثلين عن و مواطنينالبلدية و اإلطاراتو بحضور بعض  

ل الكلمة إلى السيد اثم أحجدول األعمال  ستعرضواالجلسة رحب السيد محمد بالنكو بالحاضرين 

م السيد المعتمد رئيس النيابة الخصوصية الجديد للحاضرين متمنيا له بدوره قد   الذيب العام الكات

 .أعمالهفي التوفيق والنجاح 

 : جدول األعمال 

 I - مواضيع للتداول :

شراكة إطارتهيئة الروضة البلدية بباردو في  إعادة -0  

للنفايات المنزلية  تخصيص أرض بالمستودع البلدي لفائدة مشروع مركز التحويل -7

 .اردوــــبب والمشابهة

البلدي   اإلطارتنقيح قانون  -3  

 

II - مواضيع لالطالع : 

النظافة والعناية بالبيئة -0  

سير االستخالصات البلدية  -7  
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 الموضوع عدد 10 : إعادة تهيئة الروضة البلدية بباردو في إطار شراكة.

 و والية تونس  وبعد ، فقد ورد على بلدية بـاردو مراسالت من وزارة المرأة و األسرة و الطفولة          

المختصة في مجال تهيئة و تجهيز فضاءات الطفولة  WABEتدعوها إلى شراكة بينها و الجمعية األلمانية 

االعتمادات المالية المبكرة وفق مقاربة تربوية و بيداغوجية ذات جودة و تلتزم هذه الجمعية بتوفير 

 .الضرورية قصد إعادة تهيئة و تجهيز محضنة و روضة أطفال بها

و ممثلين عن  السابقة ، زارت السيدة وزيرة المرأة و األسرة و الطفولة أولىمع العلم و أنه في فترة    

المصلحة االقتصادية تشغل ) الجمعية األلمانية فضاء الروضة المشغول حاليا ببعض المكاتب اإلدارية 

و طلبوا األمثلة . و بقية الفضاء أرشيف البلدية لمختلف المصالح( مكتبين و مركز الشرطة يستغل مكتبين

.الهندسية لبناية الروضة المتواجدة خلف مقر  البلدية  

: ن تبقى عدة أسئلة مطروحة لك     

ة أنه ال يتوفر للبلدية فضاءات أخرى -0 .أين سيقع تحويل مكاتب المصلحة االقتصادية و األرشيف؟ خاص   

ا سيثقـل حسب رأينا كاهل البلدية ، ناهيك  -8 طلب من البلدية التكفل بأجور المنشطين و العاملين الروضة مم 

65%  أن  كتلة األجور حاليا تقارب   من ميزانية البلدية إضافة إلى ديونها الكبيرة تجاه المؤسسات العمومية  

.ماليين دينار 2التي تقارب   

.المعروض على السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في الموضوع و إقرار ما يرونه صالحا    

: السيد سليم الصنهاجي   

البد  من دراسة المشروع من روضات الخاصة و المشروع غير عاجل إضافة إلى تواجد العديد من ال      

كل  جوانبه حت ى ال يقع إثقال كاهل ميزاني ة البلدي ة بكتلة أجور أخرى زيادة عن ما تعانيه ، لذا يجب التري ث 

ع    .وعدم التسر 

:السيد هشام الهمامي   

العام و الخاص و بذلك ي قطاعيمكن اقتراح شراكة بين أرى أن ه مشروع مفيد لمتساكني مدينة باردو و     

المخصصة لتهيئة  عتماداتدابهم للروضة و أقترح التنقيص من االال تتحمل البلدية أجور األعوان المزمع انت

مقر البلدية الحتواء المصالح الشاغلة لفضاء الروضة تحويلها كاعتمادات لتوسيع  دائرة بــاردو و و توسيع 

.وفق كراس شروط محكمكما أقترح النظر في طرق استغالل أخرى   

:السيد رضا بن علي   

حيث يوجد لدى البلدية مركب رياضي و قاعة رياضة و مكتبة البلدية مطالبة بتوفير فضاءات عمومية    

و اقترح عمومية و مسبح و لكي تكتمل هذه التجهيزات ال بد  من إرجاع الروضة البلدية إلى سالف نشاطها 

.ضافة كبيرة لدى المتساكنينالموافقة على المشروع الذي له إ  
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:السيد الحبيب الغربي   

ة و أدعو للتحاور مع وزارة    ة بالروضات الخاص  إعادة فتح روضة عمومية شيء مهم  نظرا لألثمان المشط 

المرأة و الطفولة إلمكانية تحم ل أجور الموظفين و المنشطين مع إمكانية البناء لفضاء آخر للمصالح البلدية   

.يفو األرش  

  :السيد المعتمد رئيس النيابة 

الستعادة الروضة البلدية لنشاطها مع ضرورة االجتماع و التنسيق مع مصالح   أقترح القبول المبدئي    

  ...الوزارة المعنية والتحاور معها حول االعتمادات الضرورية الالزمة من تعهد و أجور

 قرار مجلس النيابة الخصوصية :

ذا ــعلى أن هو التأكيد بعد التداول و النقاش في الموضوع من طرف أعضاء النيابة الخصوصية      

ت ــتم   ،مدينة باردو ومتساكن هالمشروع يتنزل ضمن المشاريع ذات المصلحة العامة و الذي سيستفيد من

.بشروط يقع التحاور فيها مع مصالح وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و المصادقةالمبدئي ة ة ــالموافق  
 

 الموضوع عدد 17 : تخصيص أرض بالمستودع البلدي لفائدة مشروع مركز التحويل للنفايات المنزلية

.و المشابهة بباردو                             

الوطنية للتصرف في النفايات تعلمنا فيها أنها بصدد وبعد ، فقد ورد على بلدية بـاردو مراسلة من الوكالة 

.إعداد الدراسات البيئية و التنفيذية لمركز تحويل النفايات المنزلية المنزلية و المشابهة ببــاردو  

و يدخل ذلك في تدعيم مجهود البلدية من طرف وزارة الشؤون المحلية و البيئة و قد تقرر ذلك إثر      

تين للمستودع البلدي حيث عاين الصعوبات التي تعيشها البلدية في نقل النفايات  زيارة السيد الوزير مر 

.و الوضعية المزرية التي عليها المستودع المنزلية  

.خفف العبء على بلدية بــاردو من توفير معدات و أموال لكرائهاو إنجاز هذا المركز سي   

على السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول حول المشروع و المصادقة على تخصيص  المعروض   

و التعه د بمراجعة جزئية لمثال تهيئة مدينة بــاردو حتى يتالءم ( 8م 8011قرابة ) قسط من المستودع البلدي

مع العلم أن  الصبغة الحالية هي . ها حيث أن التراتيب الحالية تمنع انتصاب مثل هذه األنشطة مع مقتضيات

.  تجهيزات عمومية   

 قرار مجلس النيابة الخصوصية :

على تخصيص قسط من باإلجماع وافق السادة أعضاء النيابة الخصوصية بعد التداول و النقاش      

التعه د بمراجعة جزئية لمثال تهيئة مدينة بــاردو حتى يتالءم مع  و( 7م 7011قرابة ) المستودع البلدي

مع العلم أن  الصبغة الحالية هي . مقتضياتها حيث أن التراتيب الحالية تمنع انتصاب مثل هذه األنشطة 

 .، مع الدعوة إلى تسوية الوضعية العقارية للمستودع مع مصالح وزارة أمالك الدولة تجهيزات عمومية
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  ارــتنقيح قانون اإلط : 13الموضوع عدد 

وبعد ، تبعا لمختلف التغييرات التى طرأت على قانون اإلطار ، إضافة إلى بعض الترقيات التى           

 .في سلك العملة الصنف الثانيستقع فى بعض األسالك خاصة 

ار السادة أعضاء النيابة الخصوصية، مشروع تنقيح قـرار مجموع األعـوان ــلى أنظـالمعروض ع  

  :  و ذلك كما مبي ن أسفله مارس 10   المصادق عيه من طرف سلطة اإلشراف بتاريخ
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مجموع  المقـتـرح

 األعــوان

 بالنقصان بالزيادة

  السلك اإلداري المشترك( 0

 10 - - 10 11 10   متصرف عام

 03 - 02 00 01 10  متصرف رئيس

 12 -  06 02 12  متصرف مستشار والرتب الموازية لها

 15 - 03 07 05 07  متصرف والرتب الموازية لها

 31 - - 16 14 31  والرتب الموازية لهاملحق إدارة 

 37 - - 14 18 37  كاتب تصرف والرتب الموازية لها

 21 10  20 11 30 مستكتب إدارة والرتب الموازية لها  

 05 06 - 00 11 00  الموازية لها راقن والرتب

 06 10 - 16 00 00  عون إستقبال والرتب الموازية لها

  السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية( 7 

 10 - - 10 11 10  مهندس عـــام

 17 - - 00 00 17  مهندس رئيس

 10 - - 03 02 10  مهندس أول

 17 - 17 11 11 11  مهندس أشغال
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  الخطط

الخـطط 
الحالية 
المصادق 

  عليها

عدد الخـطط 
  المشغولـة

عدد 
الخـطط 
  الشاغــرة

 المقـتـرح 
مجموع 
 بالنقصان بالزيادة  األعــوان

  السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية( 3

 06 03  - 03 00  13  تقني رئيس

  01  - - 06 04  01  أول تقني

  01  -  -  12  13  01  تقني

  13 -  - 03  11  13  د تقنيمساع

  13  -  -  17  10  13  عون تقني

  السلك المشترك للمهندسين المعماريين لإلدارة( 4

  10  - -  11  10    10  مهندس معماري عام

  10  - -  10  11  10  مهندس معماري رئيس

  10  -  -  11  10  10  مهندس معماري أول

  وتقني اإلعالميةالسلك المشترك لمحللي ( 5
  10  -  -  11  10  10  محلـــل

  10  -  -  11  10  10  واضع برامج

  17  - - 02  11  17  تقني مخبر اإلعالمية

  اإلجتماعيةالسلك المشترك ألعوان الخدمة ( 6

  10  - -  10  11  10  مرشد إجتماعي

  السلك المشترك للمتصرفين في الوثائق( 7

  10  - - 01  11  10  الوثائق واألرشيفمتصرف في 

  10  -  -  10  11  10  متصرف مساعد في الوثائق واألرشيف

 سلك اإلطار المشترك لألطباء والفنيين الساميين للصحة العمومية( 8

  -  -  11  10  10  للصحة العمومية فني سامي اول
 

  -  -  10  11  10  فني سامي للصحة العمومية
 

  -  -  10  11  10  ممرض
 

 سلك منشطي تطبيق رياض األطفال( 10

  15  -  -  13  10  15  منشط تطبيق رياض األطفال
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 قرار مجلس النيابة الخصوصية :

ت المصادقة باإلجماعبعد التداول و النقاش في الموضوع من طرف أعضاء النيابة الخصوصية       .تم   

 

 الخاتمة :

نتهاء من جدول األعمال، توجه السيد المعتمد رئيس النيابة الخصوصية بالشكر لكل من ساهم في الوبا   

د للحضور إنجاح أعمال المجلس و أنه سيقع تشريك كل من يرغب من المواطنين في أعمال اللجان البلدية أك 

.واالطالع على ما تقدمه البلدية من خدمات  

 واختتم السيد محمد بالنكو المعتمد رئيس النيابة الخصوصية الجلسة على الساعة السادسة مساء   

 

 

 الخصوصية المعتمد رئيس النيابة     بدفتر المداوالت عضو النيابة المكلف باالمضاءكاتب العام للبلدية   ال

 

 محمد بالنكوالحبيب الغربي                                                                        محمد عون        

 

 الخطط

 عدد األصناف
الحالية المصادق 

 عليها

 األصنافعدد 
  المشغولـة

عدد 
 األصناف
  الشاغــرة

مجموع  المقـتـرح
 بالنقصان بالزيادة األعــوان

 01( سلــك الــعمــلة

  0صنف 

0  01  11  01  -  61  31  

0  004  06  08  -  60  45  

3  000  43  86  -  40  81  

  0صنف 

4  001  80  08  01  - 031  

5  77  67  01  53  - 031  

6  30  36  13  50  -  01  

7  08  00  07  30  -  61  

  3صنف 

8  04  04  20  -  -  04  

0  08  10  07  -  18  01  

01  00  11  00  -  16  15  
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 النظافة و العناية بالبيئة
 


