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LLee  ddiixx  hhuuiitt  MMaaii  ddeeuuxx  mmiillllee  sseeiizzee,,  àà  ddiixx  nneeuuff  hheeuurreess  ttrreennttee,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--llee  

RRooii,,  llééggaalleemmeenntt  ccoonnvvooqquuéé  àà  ddoommiicciillee  ppaarr  ééccrriitt  llee  1100  mmaaii  22001166,,  ss''eesstt  rrééuunnii  SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  HHôôtteell  ddee  

VViillllee,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE,,  MMaaiirree..    
 
 
EE tt aa ii ee nn tt   pp rr éé ss ee nn tt ss  : 
 
MM. GUILLAUME Didier, DIGUET Patrice, BRAHIMI Nadia, DESPRÈS Catherine, AOUMMIS Hassan, MASSÉ Elodie, 

ARNAUD Anne Marie, LUC Nadine, JUHEL Françoise, ROCHE Gabriel, BENKAHLA Malika, ENNAOURA Hafid, TISLER 

Frédéric, HERVY Patrick, BOIVIN Bernard, CATOIRE Marion, ATHÉA Bernard, DUPUY Gilles, BLOUIN VALENTIN Anne, 

LEROY Sylvie, NEUVILLE Christophe, GRASSET-PRIAN Chantal, RIFFAUD Isabelle, ZIEGELMEYER Laurent, BELLIER 

Carole, GILLERY Ludovic, MÉLY Laurent, LEONCE Vanessa, ALIROL Béatrice, BRIENNON Jean Marc, PANETTA Tonino, 

COELHO Vasco, FRANCISOT Amandine, OSTERMEYER Sushma, DRUART Frédéric, SALIM Malika, THIAM Moustapha, 

PERYAGH Yves, BARON Monique. 
  
EE tt aa ii ee nn tt   rr ee pp rr éé ss ee nn tt éé ss  :  
 
M. ID ELOUALI Ali mandat à M. GILLERY Ludovic 
Mme GUINNERY Annick mandat à M. ENNAOURA Hafid 
Mme MORO Christiane  mandat à Mme ARNAUD Anne Marie 
Mme BERCIER Corinne  mandat à Mme FRANCISOT Amandine  
  
EE tt aa ii tt   aa bb ss ee nn tt  : / 
 
SS ee cc rr éé tt aa ii rr ee   dd ee   ss éé aa nn cc ee  Mme LEONCE Vanessa. 
  
 
 
 
Après avoir procédé à l'appel nominal des conseillers en exercice et constaté que le quorum était atteint pour la 
validité des délibérations, Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée l’ordre du jour de la présente 
séance qui est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Après examen des dossiers :  
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 RESSOURCES HUMAINES  

1166..003355  AApppprroouuvvee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  ddeess  eeffffeeccttiiffss  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall..  

 ENFANCE ET VIE SCOLAIRE  

1166..003366  
AApppprroouuvvee  llaa  sseeccttoorriissaattiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  ssccoollaaiirree  ddeess  ééccoolleess  ppuubblliiqquueess  mmaatteerrnneelllleess  eett  éélléémmeennttaaiirreess  ddee  llaa  

vviillllee,,  aapppplliiccaabbllee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  22001166  eett  ddééffiinniitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ddéérrooggaattiioonn..  

 PREVENTION/ SECURITE / STATIONNEMENT  

1166..003377  
AApppprroouuvvee  llaa  nnoouuvveellllee  ttaarriiffiiccaattiioonn  dduu  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ppaayyaanntt  eenn  ppaarrkkiinnggss  ccoouuvveerrttss  àà  ccoommpptteerr  dduu  0011  jjuuiinn  

22001166  eett  ddééffiinniitt  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  ttaarriiffiiccaattiioonn..  

1166..003388  
AApppprroouuvvee  llaa  nnoouuvveellllee  ttaarriiffiiccaattiioonn  dduu  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ppaayyaanntt  ssuurr  vvooiirriiee  eett  eexxtteennssiioonn  ddee  llaa  zzoonnee  

rréégglleemmeennttééee  ppaayyaannttee  eett  ddééffiinniitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceettttee  ttaarriiffiiccaattiioonn..  

 VIE INTERNATIONALE  

1166..003399  

SSoolllliicciittee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  ppuubblliiqquueess  eett  ddee  mmééccéénnaatt  dd’’eennttrreepprriisseess  ppoouurr  lleess  pprroojjeettss  dduu  sseerrvviiccee,,  
aapppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ttyyppee  ddee  mmééccéénnaatt  qquuii  sseerraa  ééttaabblliiee  aavveecc  cchhaaqquuee  ppaarrtteennaaiirree  eett  ssoolllliicciittee  ddeess  
ssuubbvveennttiioonnss  aauupprrèèss  ddee  ll’’ÉÉttaatt,,  dduu  CCoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  dd’’IIllee--ddee--FFrraannccee,,  dduu  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  VVaall--
ddee--MMaarrnnee  eett  ddee  ttoouutt  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  ppuubblliicc  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’eenn  ooccttrrooyyeerr..  

 TRAVAUX - URBANISME 

1166..004400  
AApppprroouuvvee  ll’’aavveennaanntt  nn°°22  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn    ddee  mmaaiittrriissee  dd''oouuvvrraaggee  uunniiqquuee  eennttrree  llaa  vviillllee  eett  llaa  SSAADDEEVV  9944  
ccllôôttuurraanntt  ll’’ooppéérraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee,,  ZZAACC  dduu  PPoorrtt  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  
àà  ssiiggnneerr  cceett  aavveennaanntt..  

1166..004411  
AApppprroouuvvee  llee  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  dduu  ffoonnddss  eexxcceeppttiioonnnneell  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll''iinnvveessttiisssseemmeenntt  
llooccaall  ppoouurr  ll’’aaggrraannddiisssseemmeenntt  eett  llaa  mmiissee  aauuxx  nnoorrmmeess  ddee  ll’’ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree  FFrrééddéérriicc  JJOOLLIIOOTT--CCUURRIIEE  eett  
aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouutt  ddooccuummeenntt  yy  rreellaattiiff..  

1166..004422  
AApppprroouuvvee  llee  pprroojjeett  ddee  mmiissee  aauuxx  nnoorrmmeess  dd’’aacccceessssiibbiilliittéé  ddee  llaa  ccrrèècchhee  mmuunniicciippaallee  JJeeaann  EEffffeell  ((aavveecc  llaa  
ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  aasscceennsseeuurr))  aaiinnssii  qquuee  llaa  mmiissee  aauuxx  nnoorrmmeess  ssaanniittaaiirreess  ddee  llaa  ccuuiissiinnee,,  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr    llee  
MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouutt  ddooccuummeenntt  nnéécceessssaaiirree  àà  ll’’oobbtteennttiioonn  dduu  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssttrruuiirree..  

1166..004433  
AAuuttoorriissee  llaa  RRééggiioonn  IIllee  ddee  FFrraannccee  àà  ddééppoosseerr  uunn  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssttrruuiirree  ppoouurr  uunn  bbââttiimmeenntt  ddee  116644mm²²  
aaccccuueeiillllaanntt  ttrrooiiss  ssaalllleess  ddee  ccllaassssee  eett  uunn  ffooyyeerr  llyyccééeennss,,  ssuurr  uunn  tteerrrraaiinn  ddee  llaa  vviillllee  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  ssiittuuéé  110033  
rruuee  MMiirraabbeeaauu..  

1166..004444  
AApppprroouuvvee  llee  pprroottooccoollee  eennttrree  llaa  vviillllee  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  eett  llaa  SSoocciiééttéé  IINNCCIITTYY  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  
dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  rrééssiiddeennccee  ssoocciiaallee  ééttuuddiiaannttee  aauu  3355  aavveennuuee  dduu  GGéénnéérraall  LLeecclleerrcc,,  eett  
aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llee  pprroottooccoollee  eett  ttoouuss  lleess  aacctteess  aafffféérreennttss.  

1166..004455  
CCoonnssttaattee  llaa  ddééssaaffffeeccttaattiioonn  dd’’uunn  tteerrrraaiinn  ddee  11664411  mm²²  ssiittuuéé  1144  aavveennuuee  ddee  VViilllleenneeuuvvee  SSaaiinntt  GGeeoorrggeess  àà  
CChhooiissyy--llee--RRooii,,  pprroonnoonnccee  llee  ddééccllaasssseemmeenntt  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  ddee  llaa  ppaarrcceellllee  AAQQ000011  ppoouurr  uunnee  ssuurrffaaccee  ddee  
11664411  mm²²  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouutt  ddooccuummeenntt  ccoonncceerrnnaanntt  ccee  ddééccllaasssseemmeenntt..  

1166..004466  
AApppprroouuvvee  llaa  vveennttee  dduu  tteerrrraaiinn  dduu  1144  aavveennuuee  ddee  VViilllleenneeuuvvee  SSaaiinntt  GGeeoorrggeess  àà  PPRROOFFIIMMOOBB,,  ccaaddaassttrréé  eenn  
sseeccttiioonn  AAQQ000011  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  aacctteess  rreellaattiiffss  àà  cceettttee  cceessssiioonn.  

 ADMINISTRATION GENERALE  

1166..004477  AApppprroouuvvee  llaa  nnoouuvveellllee  ccoommppoossiittiioonn  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  mmuunniicciippaalleess..  

1166..004488  

PPrrooccèèddee  àà  ll’’éélleeccttiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  llooccaallee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  
cchhaarrggeess  ttrraannssfféérrééeess  ((CCLLEECCTT))  ddee  llaa  MMééttrrooppoollee  dduu  GGrraanndd  PPaarriiss  eett  ddééssiiggnnee  ::  

  MM..  TTIISSLLEERR  FFrrééddéérriicc    ddéélléégguuéé  ttiittuullaaiirree  
  MMmmee  DDEESSPPRREESS  CCaatthheerriinnee    ddéélléégguuééee  ssuuppppllééaannttee  

 
            …/… 
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1166..004499  

AApppprroouuvvee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  ppaarrrraaiinnaaggee  ppoouurr  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  dduu  ddoommaaiinnee  
rrooyyaall  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  ddee  rreeccoonnssttiittuuttiioonn  33DD,,  aapppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ttyyppee  qquuii  
sseerraa  ééttaabblliiee  eennttrree  llaa  VViillllee  eett  cchhaaqquuee  ppaarrrraaiinn  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  eett  
ttoouutt  ddooccuummeenntt  àà  vveenniirr  aavveecc  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaarrtteennaaiirreess..  

1166..005500  
EEssppaaccee  LLaannggeevviinn  ::  aapppprroouuvvee  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddeess  ssééjjoouurrss  ««  vvaaccaanncceess  ffaammiilllleess  »»  ppoouurr  ll’’ééttéé  

22001166..    

1166..005511  

EEssppaaccee  LLaannggeevviinn  ::  SSoolllliicciittee  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  dduu  VVaall  ddee  MMaarrnnee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  ddee  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aauu  ttiittrree  ddeess  mmuussiiqquueess  aaccttuueelllleess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ccoonnvveennttiioonnnneemmeenntt  pplluurriiaannnnuueell  aavveecc  
llee  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  eett  aauuttoorriissee    MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ddééppoosseerr  llee  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  ddee  
ssuubbvveennttiioonn  eett  àà  ssiiggnneerr  ttoouutt  ddooccuummeenntt  ppeerrmmeettttaanntt  llee  vveerrsseemmeenntt  ddee  cceess  ssuubbvveennttiioonnss..  

1166..005522  
EEssppaaccee  LLaannggeevviinn  ::  SSoolllliicciittee  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  dduu  VVaall  ddee  MMaarrnnee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  aauu  ttiittrree  ddeess  mmuussiiqquueess  aaccttuueelllleess  eett  aauuttoorriissee    MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ddééppoosseerr  llee  ddoossssiieerr  ddee  
ddeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  eett  àà  ssiiggnneerr  ttoouutt  ddooccuummeenntt  ppeerrmmeettttaanntt  llee  vveerrsseemmeenntt  ddee  cceess  ssuubbvveennttiioonnss..  

1166..005533  
DDééccllaarree  qquuee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  aa  rreenndduu  ccoommppttee  ddeess  ddéécciissiioonnss  nn°°  1166..006611  àà  nn°°  1166..111144  pprriisseess  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  LL  22112222..2222  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess..  

1166..005544  
EEmmeett  uunn  vvœœuu  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  RRééggiioonn  IIllee--ddee--FFrraannccee  ddeemmaannddaanntt  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  ddee  
llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx  PPLLAAII  pprréésseennttéé  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé  mmuunniicciippaallee  

1166..005555  
EEmmeett  uunn  vvœœuu  ppoouurr  ll’’aabbrrooggaattiioonn  ddee  llaa  rrééffoorrmmee  ddeess  ccoollllèèggeess  pprréésseennttéé  ppaarr  lleess  ggrroouuppeess  MMoouuvveemmeenntt  
DDéémmooccrraattee  eett  UUnniioonn  CChhooiissyyeennnnee  ppoouurr  ll’’AAlltteerrnnaannccee  

1166..005566  
EEmmeett  uunn  vvœœuu  rreellaattiiff  aauu  ppaarrtteennaarriiaatt  ttrraannssaattllaannttiiqquuee  ddee  ccoommmmeerrccee  eett  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ((TTAAFFTTAA))  pprréésseennttéé  
ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé  mmuunniicciippaallee  

 
 

NNBB  ::  LLee  vœu pour la cessation des opérations militaires de l’Etat Turc au Kurdistan a été retiré de l’ordre du jour 
en séance et ont été ajoutés les vœux n° 16.055 et 16.056  
  
  
FFaaiitt  eenn  MMaaiirriiee  àà  CChhooiissyy  llee  RRooii,,  LLee  1199  MMaaii  22001166..  
  
  
  

DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE  
MMaaiirree  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  
VViiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  VVaall--ddee--MMaarrnnee..  


	Ressources humaines
	Enfance et vie scolaire
	Prévention/ Sécurité / Stationnement
	Vie internationale
	Travaux - urbanisme
	Administration générale

