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CCOOMMMMUUNNIIQQUUEE  AAUU  SSUUJJEETT  DDEE  LLAA  TTEENNUUEE  DDEE  LLAA  RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAAIISSSSEE  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN    

    
LLee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  CCaaiissssee  ddee  CCoommppeennssaattiioonn  aa  tteennuu  ssaa  ddeeuuxxiièèmmee  

sseessssiioonn  aannnnuueellllee  eenn  ddaattee  dduu  2277  ddéécceemmbbrree  22001188  àà  1155  hheeuurreess..  AAuu  ddéébbuutt  ddee  cceettttee  

sseessssiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  aa  aaddooppttéé  llee  ccoommppttee  rreenndduu  ddee  ssaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn  tteennuuee  llee  1111  

jjuuiilllleett  22001188..  

  

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  aa  eexxaammiinnéé  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess,,  

bbuuddggééttaaiirreess  eett  cceelllleess  lliiééeess  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  

ssuubbvveennttiioonnss  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001188..    

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  llaa  cchhaarrggee  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  aa  ééttéé  

eessttiimmééee  àà  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22001188  ((rrééaalliissaattiioonnss  àà  ffiinn  ooccttoobbrree  eett  pprréévviissiioonnss  ddoossssiieerrss  

nnoovveemmbbrree  eett  ddéécceemmbbrree  22001188))  àà  1166  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiirrhhaamm  ccoonnttrree  1133,,5544  mmiilllliiaarrddss  ddee  

ddiirrhhaamm  eenn  22001177  ddûû  pprriinncciippaalleemmeenntt  àà  llaa  hhaauussssee  ddee  2244%%  ddee  llaa  cchhaarrggee  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  

ggaazz  bbuuttaannee  ppaassssaanntt  ddee  99,,9988  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiirrhhaammss  eenn  22001177  àà  1122,,44  mmiilllliiaarrddss  ddee  

ddiirrhhaammss  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ccoouurrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  dduurraanntt  lleess  1100  

pprreemmiieerrss  mmooiiss  ddee  ll’’aannnnééee..  

  

CCeettttee  cchhaarrggee  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  eessttiimmééee  àà  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22001188  àà  eennvviirroonn                      

1166  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiirrhhaamm  eesstt  vveennttiillééee  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  1122,,44  MMDDHH  ppoouurr  llee  ggaazz  bbuuttaannee  

--      33,,55  MMDDHH  ppoouurr  llee  ssuuccrree  llooccaall  

--      00,,11  MMDDHH  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddeessttiinnééee  aauuxx  pprroovviinncceess  

dduu  ssuudd..  

  

LLeess  ttrraavvaauuxx  dduu  ccoonnsseeiill  oonntt  aauussssii  ppoorrttéé  ssuurr  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess  

ddee  llaa  CCaaiissssee  ddee  CCoommppeennssaattiioonn  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22001188  aaxxééeess  ssuurr  77  aaccttiioonnss  pphhaarreess  àà  

ssaavvooiirr  ::    

  

  LLaa  ffaacciilliittaattiioonn  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  

dduu  ggaazz  bbuuttaannee  ;;  

  LLaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  eenn  ssuussppeennss  rreellaattiiffss  aauuxx  iimmppoorrttaattiioonnss  ddee  ggaazz  

bbuuttaannee,,  aauuxx  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrtt  eett  àà  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  dduu  ggaazz  bbuuttaannee  ;;  

  LLee  llaanncceemmeenntt  ddee  sseerrvviiccee  ddee  ddééccllaarraattiioonn  àà  ddiissttaannccee  ddeess  ddoossssiieerrss  rreellaattiiffss  àà  llaa  

ddiissttrriibbuuttiioonn  dduu  ggaazz  bbuuttaannee  ;;  

  LLaa  ffiinnaalliissaattiioonn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  

ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  llaa  ccoommppeennssaattiioonn  ;;  
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  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’aarrcchhiivvaaggee  éélleeccttrroonniiqquuee  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  

ssuubbvveennttiioonnss  ;;  

  LL’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  cclliimmaatt  ddee  ttrraavvaaiill  aavveecc  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ssttrraattééggiiee  

ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  dd’’oouuvveerrttuurree  ssuurr  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  eett  lleeuurr  

aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddaannss  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  ;;  eett  

  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  dduu  sseecctteeuurr  dduu  ggaazz  bbuuttaannee  

eenn  mmaattiièèrree  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  ttéélléé--ddééccllaarraattiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  ssuubbvveennttiioonn..    

                        

LLee  ccoonnsseeiill  aa,,  eenn  oouuttrree,,  ppaasssséé  eenn  rreevvuuee  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  llaa  cchhaarrggee  ddee  

ccoommppeennssaattiioonn  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’aannnnééee  22001199  eessttiimmééee  àà  1166,,55  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddiirrhhaammss  ssuurr  llaa  

bbaassee  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ddeess  pprriixx  ddeess  pprroodduuiittss  ssuubbvveennttiioonnnnééss  àà  ffiinn  ddéécceemmbbrree  22001188  eett  

tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  qquuaannttiittééss  ccoonnssoommmmééeess  ccaallccuullééeess  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ttaauuxx  

dd’’éévvoolluuttiioonn  rrééaalliissééss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess..    

  

LLee  ccoonnsseeiill  aa  aauussssii  pprriiss  nnoottee  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonnss  qquuee  llaa  CCaaiissssee  ddee  CCoommppeennssaattiioonn  

ccoommppttee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  dduurraanntt  22001199  àà  ssaavvooiirr  ::  

  

  LL’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  CCaaiissssee  ddee  CCoommppeennssaattiioonn  

tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  tteexxtteess  eett  pprrooccéédduurreess  ddee  lliiqquuiiddaattiioonnss  ddeess  

ddoossssiieerrss  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  ;;  

  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  aamméélliioorraattiioonn  dduu  ccoonntteennuu  ddee  ssiittee  wweebb  ddee  llaa  CCaaiissssee  ddee  

CCoommppeennssaattiioonn  ;;  

  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  cceessssiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aauu  pprrooffiitt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  

ccaaiissssee  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  ((ccaaddrreess  eett  tteecchhnniicciieennss))  aaffiinn  ddee  rreennffoorrcceerr  lleeuurrss  

ccoommppéétteenncceess;;  

  LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  dduu  pprroocceessss  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ;;  

  LLaa  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  mmaannuueell  ddee  pprrooccéédduurreess  ddee  llaa  CCaaiissssee  ddee  CCoommppeennssaattiioonn  ;;  

  LLaa  ggéénnéérraalliissaattiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  llaa  ttéélléé--ddééccllaarraattiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  

ssuubbvveennttiioonnss  ;;  

  LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  éélleeccttrroonniiqquuee  aauu  nniivveeaauu  ddee  

llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  ;;  

  LLaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  cceelllluullee  ddee  ssuuiivvii  eett  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  

ddeess  aauuddiitteeuurrss  eett  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  CCaaiissssee  ddee  

CCoommppeennssaattiioonn  ;;  

  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  eenn  ppaarraallllèèllee  àà  aavveecc  llaa  

ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  cceelllluullee  dd’’aannaallyyssee  ddee  ddoonnnnééeess  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  rrééaalliisseerr  ddeess  

ttaabblleeaauuxx  ddee  bboorrdd  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  ;;  

  LLee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinnee  ppaarr  ddeess  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  llee  

ddoommaaiinnee  dd’’aauuddiitt  eett  ccoommppttaabbiilliittéé  eett  eenn  ddoommaaiinnee  dd’’ééttuuddee  eett  dd’’aannaallyyssee  ddeess  

ssttaattiissttiiqquueess  eett  ddoonnnnééeess..  

  

EEnn  ffiinn  ddee  rrééuunniioonn,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oonntt  aapppprroouuvvéé  

uunn  eennsseemmbbllee  ddee  rrééssoolluuttiioonnss..  


