
COMMUNE DE BOURG-MADAME 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 16 MARS 2021  

 

L’an deux mille vingt deux et le mercredi 16 Mars à 18h15, le Conseil Municipal de la commune de Bourg-
Madame régulièrement convoqué, s’est réuni en Mairie sous la Présidence du Maire, Monsieur Daniel 
ARMISEN. 
 
ETAIENT PRESENTS : ARMISEN Daniel, AYACHE Nabil, BUENO Bartholomé, CARCASSONNE Anne-
Marie, FAIGES MORALES Josep, GARCIA RUIZ Neus, GODINHO Jean-Charles, MARTI Cécile, MEYA 
Jean-Marc, MONNIN Yvette, Hubert PONCY, SORLI Sylvie. 

ETAIENT ABSENTS : GARCIA MARTIN Jaïme, ROMA Mickaël, WILL Audrey.  

Monsieur GARCIA MARTIN Jaume donne procuration à Neus GARCIA RUIZ. 
Monsieur ROMA Mickaël donne procuration à Sylvie SORLI. 
Madame WILL Audrey donne procuration à Daniel ARMISEN. 
 
Monsieur ARMISEN ouvre la séance à 18h15. 
 
Approbation du Procès Verbal de la dernière séance du Conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents.  
 
Date de la convocation : 09 Mars 2021 
 
Cécile MARTI a été désigné secrétaire de séance. 
 

PPrrooppoossiittiioonn  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  llooggoo  ppoouurr  llaa  ccoommmmuunnee  ppaarr  VViinncceenntt  LLaattiill  CCoonnsseeiilllleerr  NNuumméérriiqquuee  
VViinncceenntt  pprréésseennttee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  lleess  ddiifffféérreennttss  llooggooss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddeeppuuiiss  lleess  aannnnééeess  6600..   
IIll  pprréésseennttee  lleess  aavvaannttaaggeess  eett  lleess  iinnccoonnvvéénniieennttss  dduu  llooggoo  aaccttuueell  eett  eennffiinn  pprréésseennttee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dduu  
nnoouuvveeaauu  llooggoo  aavveecc  uunnee  eexxpplliiccaattiioonn  ttrrèèss  iinnttéérreessssaannttee  ddee  llaa  ssyymmbboolliiqquuee  eett  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ccee  
nnoouuvveeaauu  llooggoo..  
  
LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  éélluuss  ssoouulliiggnnee  llee  ttrraavvaaiill  rreemmaarrqquuaabbllee  ffoouurrnnii  ppaarr  VViinncceenntt..   
QQuueellqquueess  rreemmaarrqquueess  ssoonntt  ffaaiitteess  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  ccoouulleeuurr  jjaauunnee  uuttiilliissééee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ttrroopp  lliissiibbllee,,  aaiinnssii  qquuee  
lleess  ppaarrttiieess  ggrraapphhiiqquueess  jjaauunneess  qquuii  ffoonntt  pplluuss  ppeennsseerr  aa  uunnee  eennttrreepprriissee  ccoommmmeerrcciiaallee  qquu’’àà  uunnee  ccoolllleeccttiivviittéé  
tteerrrriittoorriiaallee..  
MMaallggrréé  cceess  ppeettiitteess  rreemmaarrqquueess,,  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  nnoouuvveeaauu  llooggoo  sséédduuiitt  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  éélluu ss..  
VViinncceenntt  vvaa  ffaaiirree  pplluussiieeuurrss  pprrooppoossiittiioonnss  aavveecc  ddiifffféérreenntteess  ccoouulleeuurrss  qquuii  sseerroonntt  àà  nnoouuvveeaauu  pprrooppoossééeess  aauu  
ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ppoouurr  uunn  cchhooiixx  ddééffiinniittiiff..  
  
DDéélliibbéérraattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  DDEETTRR  ((3300%%))  eett  ddee  ll’’AAIITT  ((3333%%))   
  
CCeettttee  aannnnééee,,  vvooiiccii  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  qquuii  vvoonntt  êêttrree  aaddrreessssééeess  àà  llaa  SSoouuss--PPrrééffeeccttuurree  aauu  ttiittrree  
ddee  llaa  DDEETTRR  ((DDoottaattiioonn  dd’’EEqquuiippeemmeennttss  ddeess  TTeerrrriittooiirreess  RRuurraauuxx))  aaiinnssii  qquu’’aauu  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  aauu  ttiittrree  
ddee  ll’’AAIITT  ((AAiiddee  àà  ll’’IInnvveessttiisssseemmeenntt  TTeerrrriittoorriiaall))   
  
--  TTrraavvaauuxx  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  cchhaauuffffaaggee  cceennttrraall  eenn  aappppaarreenntt  àà  llaa  mmaaiirriiee..   



--  TTrraavvaauuxx  vviissaanntt  àà  rreennffoorrcceerr  ll’’aauuttoonnoommiiee  éénneerrggééttiiqquuee  ddee  llaa  hhaallllee  ddee  ssppoorrttss..   
--  TTrraavvaauuxx  ddee  rrééffeeccttiioonn  ddee  llaa  ttooiittuurree  dduu  BBââttiimmeenntt  dduu  PPooiinntt  JJeeuunneess..    
--  TTrraavvaauuxx  ddee  rrééffeeccttiioonn  ddeess  ttrroottttooiirrss..  
--  TTrraavvaauuxx  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  ssééccuurriissaattiioonn  ddee  ll’’AAllllééee  dduu  RRaahhuurr..   

VVoottee  ppoouurr  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..    

  
DDéélliibbéérraattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  ppllaann  ddee  zzoonnaaggee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  
ppoottaabbllee  
  
LLee  SSiivvmm  ddee  llaa  VVaannéérraa,,  ddeemmaannddee  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  vvaalliiddeerr  llee  ppllaann  ddee  zzoonnaaggee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  ssuuiittee  àà  ssaa  mmiissee  àà  jjoouurr  ppaarr  sseess  sseerrvviicceess..   
  
AApprrèèss  aavvooiirr  vvéérriiffiiéé  qquuee  lleess  ddiifffféérreennttss  tteerrrraaiinnss  eenn  zzoonneess  ccoonnssttrruuccttiibblleess  aappppaarraaiisssseenntt  bbiieenn  eenn  zzoonneess  
ppoouuvvaanntt  êêttrree  rraaccccoorrddééeess  aauu  rréésseeaauu,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  aapppprroouuvvee  llee  ppllaann  ddee  zzoonnaaggee  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  SSiivvmm  
ddee  llaa  VVaannéérraa..   
  
VVoottee  ppoouurr  1144  
AAbbsstteennttiioonn  11  
  
DDéélliibbéérraattiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  uunnee  ddeemmaannddee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  dd’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  ppaarr  llee  CCCCAASS   
  
SSee  ttrroouuvvaanntt  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ttrrèèss  ccoommpplliiqquuééee,,  uunnee  aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  eexxcceeppttiioonnnneellllee  aa  
ééttéé  ddeemmaannddééee  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  AArrnnaauudd  BBaacchh,,  aanncciieenn  ccuuiissiinniieerr  dduu  RReessttaauurraanntt  LLaa  PPaarreenntthhèèssee..    
LLaa  ddeemmaannddee  ccoonncceerrnnee  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  sseess  ttrrooiiss  ddeerrnniieerrss  llooyyeerrss  ssooiitt  11550000€€..   
  

VVoottee  ppoouurr  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..    

  

  

La séance est levée à 20h30 


