KUNSILL LOKALI ĦAL LIJA
TRIQ ROBERT MIFSUD BONNICI
ĦAL LIJA
TEL NO : 21416111

MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Ħal Lija

IT-TMIEN LEĠIŻLATURA

Laqgħa Numru 24
Data tal-laqgħa: It-Tnejn 08 ta’ Frar 2021

Il-Kunsilli Lokali Ħal Lija ltaqa’ onlajn, fil-5.00 ta’ filgħaxija.

PREŻENTI:
Anthony Dalli – Sindku
Daniel Mallia– Viċi Sindku
Calcedonio Cini – Kunsillier
Lorraine Farrugia – Minority Leader
Joseph Zahra – Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A(3):
Ma kien hemm ebda membru assenti b’apoloġija.

ASSENTI:
Ma kien hemm ebda membru assenti.

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Pamela Borg – Segretarju Eżekuttiv

Minuti
Is-Sindku Anthony Dalli, ippreseda il-laqgħa.

24.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

24.1.1

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġiji.

24.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Numru 23

24.2.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdu l-Minuti tat-tlieta u għoxrin laqgħa. Kopja tal-minuti ngħataw lil kull kunsillier
qabel il-laqgħa.

24.2.2

Is-Sindku staqsa jekk hemmx xi korrezjoni tal-minuti.

24.2.3

Fuq proposta tal-Kunsillier Calcedonio Cini li kien issekondat mill-Kunsilliera Lorraine Farrugia, il-minuti ġew
approvati unanimament.

24.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

24.3.1

Is-Sur Dalli avża kif ser jerġgħu jitweħlu f'posthom it-tabelli ‘except for farmers’ f' Ħalmann, dan wara li xi ħadd
qalaħhom. Għal dan il-għan xi bdiewa talbu biex il-kunsill joħroġilhom ittra biex ikollhom x'juru jekk iwaqqafhom
xi uffiċjal biex jivverifika li huma għandhom l-għelieqi fit-triqat tal-inħawi. Din l-ittra ser issir wara li l-bdiewa
jipreżentaw il-ktieb tar-raba li jindika; fejn hu s-sit tar-raba u n-numri tar-reġistrazzjoni tal-vetturi li jużaw fil-post.

24.3.2

Is-Sur Dalli tkellem fuq il-latrini tal-pjazza. Kif diġa qal fis-seduta preċedenti huwa reġa sostna li fil-latrini tal-pjazza
hemm bżonn refurbisment sħiħ u dwar dan huwa kellu komunikat mal-Ministru Clayton Bartolo, fejn il-ministru
talbu stima tal-ispejjeż li hemm. Is-Sur Dalli kompla jgħid li dwar dan huwa kellem lil Matthew Conti, li huwa
persuna mħarreġ sewwa fuq dawn l-affarijiet u ser jiprepara għal kunsill, stima tax-xogħlijiet kollha li hemm bżonn
issir li fiha ser ikun hemm spiża żgħira ta’ idejh.

24.3.3

Is-Sur Dalli nforma lil kunsilliera li kif kien ġie deċiż fi seduta preċedenti, l-applikazzjoni tar-restawr fuq il-Kappella
tal-Madonna tal-Belliegħa saret u ġiet sottomessa għall-approvazzjoni tad-dipartiment.

24.3.4

Is-Sinku ta update dwar ix-xogħol li qed isir fuq il-ħitan tas-sejjieħ fejn qal li beda r-restawr fuq il-ħitan tas-sejjieħ
li hemm f’Ħalmann u dan ix-xogħol għandu jibqa għaddej b’ritmu biex kemm jista jkun jiġi ffinalizzat dan il-proġett
kollu.

24.3.5

Is-Sindku tkellem fuq it-tranġar ta’ bankina fi Triq il-Forn li din it-tali talba ġiet imressqa fi laqgħa preċedenti. Huwa
qal li din il-bankina ser tiġi rranġatha dalwaqt għax il-permess mingħand TM għal dan ix-xogħol ħareġ u ser ssir
mill-kuntrattur li kelna qabel għaliex il-kunsill kien diġa kkommetta ruħu miegħu.

24.3.6

Is-Sur Dalli tkellem fuq il-proġett ta’ 360 mtella mir-Reġjun fejn qal li ġiet installatha t-totem stand fil-knisja
parrokkjali u għandha hemm madwar xahrejn.

24.3.7

Is-Sur Dalli rringrazzja lis-Segretarju Eżekuttiv u l-istaff għal proċess eċċellenti tagħhom għaliex b’suċċess qed jiġi
mwettaq il-proġett ta’ fondi tal-qtates li qed jibbenifika minnu l-kunsill taħt l-iskema LC CARE Grant Scheme. Dan
il-proġett għaddej b’ritmu tajjeb fejn qed jitqassmu l-vouchers tal-ikel, u qed tingħata nformazzjoni oħra lil feeders
dwar kif jistaw jakkwistaw servizz ta’ vet b’xejn.

24.3.8

Is-Sindku qal li wara xhur jintbgħatu diversi imejls u jsiru ħafna telefonati bdew jiġu mplementati s-sinjali tattraffiku fi Triq A.Preca, imma sal-llum għadhom ma sarux fi Triq Sir Ugo Mifsud. Huwa ssuġġerixxa li jekk ma jsirux
hemm bżonn tittieħed azzjoni bħala kunsill u jiġu mplementati mqarr dawk is-sinjali meqjusa ta’ bżonn speċjali u
wara jintbgħat l-kont lil IM. Il-Kunsilliera unanimament qablu.
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24.3.9

Is-Sur Dalli qal li l-arma tal-lokalita li l-kunsill kien approva fi Triq il-Knisja, ġab sample tagħha, ta’ kif ġejja. Dan
biex kulħadd ikollu idea ta’ x’ser isir. Is-Sindku wera s-sample lil kunsilliera u l-kunsilliera lkoll qablu dwar ilmaterjal li ser jintuża. Fil-jiem li ġejjien issa ser jiġi kkomunikat l-prezz totali.

24.3.10

Is-Sur Dalli tkellem fuq it-tqassim tal-maskri. Huwa qal li l-maskri qed jitqassmu mill-Ħaddiema tal-kunsill taħt
superviżjoni tal-Kunsillier Donio Cini. Din mhux ħaġa faċli li tqassamhom u għalhekk min irid u jista jgħin għandu
jkellem lilu. Is-Sur Dalli żied jgħid li l-ħaddiema jibdew jqasmu fis-7:30 ta’ filgħodu.

24.3.11

Is-Sur Dalli tkellem dwar l-iskema ta’ Smart Solutions u l-ħsieb ta’ nstallazjoni ta’ bring-in-sites li diġa ġiet diskussa
fi seduta preċedenti. Dwar din l-iskema huwa qal li sar daqsxejn ta’ progress u qed jissuġġerrixxi li ssiru bring-insites elettroniki li jaħdmu bil-card, qrib il-grada tal-ġnien fi Vjal it-Trasfigurazzjoni u ssir fid-diżlivell tal-ġnien biex
b’hekk tkun proġett favur l-ambjent u jkun hemm ċans ikbar ta’ fondi. Dwar din l-iskema l-kunsill qiegħed ukoll
f’kuntatt ma’ Greenpak u filfatt Greenpak qed tissuġġerrixi ideat simili ta’ bring-in-site elettroniki, mhux biex malkunsill ta’ Ħal Lija, iżda anke ma’ kunsilli oħra fil-qrib. Il-Kunsilliera unanimament qablu dwar din l-installazzjoni.

24.3.12

Kif diġa ġew infurmati, s-Sindku reġa nforma lil kunsilliera kif, il-WSC b' fondi tal-EU ser tibdel il-main tal-ilma fittriqat N.Cottoner, tal-Mirakli u Ħal-Bordi. Għalhekk huwa tkellem mal-Inġinier responsabbli. Is-Sur Dalli għamilha
ċara miegħu li fejn ser ikun hemm bankini li jinqalgħu biex jgħaddi il-main, dawn iridu jerġgħu jsiru mill-ġdid. Huwa
ma kienx ċar li dan ser isir u għalhekk hemm ftehiem li jsiru l-pjanti minn fejn ser jgħaddi il-main u wara jsir
meeting fuq il-post. Is-Sur Dalli kompla jispjega kif l-isfel lejn sqaq nru 1, f'Triq San Andrija, hemm bżonn li jsir
culvert fejn jinġabar l-ilma għal ġo ġibjun li qiegħed, il-ġewwa mis-substation tad-dawl. Dan irid jitħallas millkunsill u biex b’hekk ma jitħallix aktar ilma eċċessiv jinżel lejn Triq San Andrija, Triq Enejja u Triq il-Kbira. Hemm
ukoll il-parti tal-Isqaq Nru 1, fejn dan suppost isir mill-WSC u s-Sur Dalli qal li ser jitlob li dan isir minnflok bilconcrete imprint bħal l-isqaqin l-oħra kollha ħalli jkunu pariġġ. Hemm ukoll il-pjazzetta ta qabel l-isqaq li wkoll
huwa l-bżonn li tingħata wiċċ ġdid. Is-Sindku qal li din il-biċċa għadha mhux ċara min ser ikollu jħallas għaliha.
Għalhekk trid tinfetaħ d-diskussjoni mal-WSC. Is-Sur Dalli kompla jgħid li l-Inġinier tal-WSC talab lil perit tal-kunsill
biex jagħmel stima tal-ispejjeż b’urġenza biex ikun jista joħroġ tender għax-xogħlijiet. L-istima tal-perit tal-kunsill
barra l-wiċċ il-ġdid tal-pjazzetta ser tammonta għal madwar €27,000.

24.4

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera

24.4.1

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera bil-miktub ma kienx hemm.

24.5

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport tal-Pjan ta’ Ħidma (Business Plan)
għall-perjodu 2021-2025

24.5.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill kopja tar-rapport tal-pjan ta’ ħidma (business plan) għallperjodu 2021-2025. Dan ir-rapport ġie preparat bl-għajnuna tal-accountant inkonnessjoni mar-rapport finali talestimi finanzjarji għa-sena 2021, li ġie approvat fis-seduta preċedenti. Kopja ta’ dan ir-rapport intbgħat b’imejl lil
kunsilliera kollha qabel il-laqgħa. Preżenti waqt din il-laqgħa kien hemm l-accountant tal-kunsill.

24.5.2

Is-Sur Dalli spjega kif dan il-pjan ta’ ħidma ġie preparat abbażi tal-budget 2021. Barra minn hekk dan il-pjan ta’
ħidma simili ħafna għal pjan ta’ ħidma li kien ġie preżentant għal ħames snin ta’ qabel minn 2016-2020. Is-Sindku
qal li fil-jiem li ġejjien ser tkun qed tintbgħat lista aġġornatha lil kunsilliera bil-proġetti li ser jitwettqu tul dawn ilħames snin.

24.5.3

Is-Sur Dalli staqsa lil kunsilliera jekk għandhomx xi mistoqsijiet. Mistoqsijiet ma kienx hemm u dan ir-rapport ġie
unanimament approvat fuq proposta tal-Kunsillier Calcedonio Cini li kien issekondat mis-Sindku Anthony Dalli.

24.6

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport Finanzjarju għas-sena 2020

24.6.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda għall-approvazzjoni tal-kunsill ir-rapport finanzjarju għas-sena 2020.
L-accountant is-Sur Kevin Incorvaja kien preżenti biex jispjega dan ir-rapport u jwieġeb għall-mistoqsijiet talkunsilliera.

24.6.2

L-accountant spjega l-importanza ta’ dan ir-rapport billi tkellem fid-dettall fuq id-dħul u l-ispejjeż li kellu l-Kunsill
għas-sena 2020. Huwa qal li dan ir-rapport fih jiġbor l-informazzjoni kollha dwar is-sistema ta’ accounts li għandu
l-kunsill u dan ir-rapport ġie propju ppreparat għall-audit li ser issir dalwaqt bħala rendikont tas-sena 2020.
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24.6.3

Ir-Rapport Finanzjarju għas-sena 2020 ġie approvat unanimament mill-kunsill, fuq proposta tas-Sindku Anthony
Dalli li kien issekondat mill-Minority Leader Lorraine Farrugia.

24.7

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport ta’ kull kwart għall-perjodu minn
Jan - Diċ 2020

24.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda għall-approvazzjoni tal-kunsill ir-raba’ rapport ta’ kull kwart għal
perjodu minn Jannar sa Diċembru 2020. L-accountant is-Sur Kevin Incorvaja kien preżenti biex jispjega dan irrapport u jwieġeb għall-mistoqsijiet tal-kunsilliera.

24.7.2

Is-Sindku stieden lil l-accountant biex jagħti spjegazzjoni tar-rapport fejn qara il-figuri kif ġej. Huwa qal li l-kunsill
kellu dħul totali ta’ €355,030.00, nefqa totali ta’ €365,732.00 u dan irriżulta fi deficit ta’ €10,702.00. Is-Sur
Incorvaja kompla jispjega r-rapport billi ta’ breakdown aktar iddettaljata kemm tad-dħul u kif ukoll tan-nefqa li
kellu l-kunsill tul dan il-perjodu. Il-financial situation indicator għal dan il-perjodu telgħat għal 122%. Is-Sur
Incorvaja qal li l-kunsill kien bilgħaqal, faddal u għamel użu tal-finanzi tiegħu b’mod dixxiplinat tul is-sena 2020
kollha.

24.7.3
Fuq bażi ta’ din l-ispjegazzjoni s-Sindku staqsa lil Kunsilliera jekk kellhomx xi mistoqsijiet addizzjonali li xtaqu
jagħmlu lil accountant. Mistoqsijiet ma kienx hemm.
24.7.4
Il-Kunsill approva dan ir-rapport unanimament fuq proposta tas-Sindku Anthony Dalli li kien issekondant millMinority Leader Lorraine Farrugia.

24.8

Korrispondenza

24.8.1

Il-Kunsilliera għamlu domandi fuq diversi imejls u ttri li kienu mniżżla fir-rapport tal-korrispondenza, iżda s-sur
Dalli ġibed l-attenzjoni tas-Segretarju Eżekuttiv kif mhux il-bżonn li dawn id-domandi jitniżlu kollha fil-minuti
peress li ħafna mill-imejls/ ittri li ntalbu l-klarifikazzjonijiet dwarhom m’humiex ta’ materja daqshekk importanti
anzi pjuttost sempliċi u ċari mmens.

24.8.2

Il-Minority Leader, Lorraine Farrugia għamlet domanda dwar korrispondenza nru 0043/21 – Siġar fil-bitħa taliskola. Is-Segretarju Eżekuttiv infurmata li daħal lment fuq xi siġar li qed jmissu ma’ xi wires tad-dawl u dawn issiġar qegħdin ġewwa fil-bitħa tal-iskola. Għalhekk hija nfurmat lis-surmast tal-iskola biex tieħu ħsieb li dawn
jinżabru.

24.8.3

Is-Sur Cini għamel mistoqsija fuq korrispondenza bin-numru 0045/21. Is-Segretarju Eżekuttiv infurmatu li dik hija
korrispondenza bejn il-kunsill u wasteserv biex jerġa jiġi mġedded il-kuntratt tal-iskart organiku għaliex dak
jiġedded sena sena.

24.8.4

Is-Sur Zahra u s-Sinjorina Farrugia xtaqu jkunu jafu dwar xiex titratta korrispondenza numru 0048/21. IsSegretarju Eżekuttiv nfurmatom li dik hija korrispondenza mingħand TM bi regolamenti ġodda dwar kif għandhom
jitweħlu kull tip ta’ protective measures fir-raħal kemm il-darba jkun l-bżonn.

24.9

Latrini fi Pjazza Trasfigurazzjoni

24.9.1

Is-Sur Dalli tkellem fuq l-istat tal-latrini li hemm fil-pjazza. Kif diġa tkellem fil-qasir fis-sezzjoni tal-komunikazzjoni
tas-sindku, huwa reġa qal li hemm bżonn refurbishment kbir u jekk mhux ser tingħata għajnuna minn xi entita jew
ministeru biex issir dan ir-refurbishment, huwa tal-opinjoni li din il-latrina tingħalaq. Huwa reġa qal li qiegħed
f’kuntatt mal-Ministru tat-Turiżmu u kif l-kunsill jkollu stima ser jgħaddiha għall-attenzjoni tal-Ministru, b’tama li
l-kunsill jingħata l-għajnuna.

24.9.2

Il-Kunsilliera kolla qablu unanimament li jrid issir refurbishment totali fil-latrini tal-pjazza u jekk dan rrefurbishment għal xi raġuni jew oħra ma jsirx, l-latrina jkollha tingħalaq.

24.9.3

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia għamlet kumment dwar il-latrini li hemm fil-Ġnien Ċentru Rikreattiv u l-użu ta’ din
il-latrina minn nies b’diżabilita. Is-Sindku wieġeb li l-latrini li hemm fil-ġnien mhux qiegħdin fi stat daqshekk ħażin
bħal dawk tal-pjazza u għadhom up and running. Huwa qal li alissa l-kunsill irid jiffoka biss fuq tranġar totali fil-
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latrini tal-pjazza. Il-latrini tal-pjazza anke għandhom l-ilma nieżel mis-saqaf. Huwa qal li kif tissolva l-problema billatrini tal-pjazza umbgħad l-kunsill ikun jista jagħmel pjan biex jiġu rranġati bilmod il-latrini tal-ġnien ukoll.

24.10

Regolamenti għall-Jum Ħal Lija 2021

24.10.1

Is-Sindku ressaq fuq il-mejda tal-kunsill kopja tar-regolamenti ta’ Jum Ħal Lija. Is-Sur Dalli tkellem fuq dawn irregolamenti fejn qal li fil-fehma tiegħu wasal iż-żmien li jiġu mplementati set ġodda ta’ regolamenti u dan għaliex
ftit mir-regolamenti eżistenti huma daqsxejn strambi. Huwa qara dawn ir-regolamenti u ta xi eżempji.

24.10.2

Fost l-eżempji li ta, is-sur Dalli qal kif pereżempju l-ewwel regolament minn dawk eżistenti jgħid li Ġieħ Ħal Lija
għandu jingħata lil persuna waħda biss. Huwa qed jistaqsi jekk din ir-regola għandix tibqa nseħħ jew nkella lkunsill jieħux deċiżjoni li f’ċertu eċċezzjonijiet Ġieħ Ħal Lija jingħata lil massimu ta’ tlett persuni. Huwa qed jistaqsi
dan biex il-premju ta’ Ġieħ Ħal Lija jibqa ta’ preġu u ma jitlifx il-valur tiegħu. Is-Sinjorina Lorraine Farrugia tgħid li
hija tipreferi kieku Ġieħ Ħal Lija ma jkunx limitat għal persuna waħda u taqbel aktar mal-punt li jingħata sa
massimu ta’ tlett persuni. Is-Sur Dalli ta suġġeriment li meta jkun hemm aktar minn persuna waħda nnominata,
Ġieħ Ħal Lija xorta jingħata lil persuna waħda u l-komplament jingħataw ċertifikat ta’ rikonoxximent.

24.10.3

Regolament numru tnejn tar-regoli eżistenti jgħid li biex persuna tingħata Ġieħ Ħal Lija trid tkun ilha resident għal
mhux inqas minn għaxar snin. Fl-opinjoni tas-Sur Dalli dan ir-regolament għandu jiġu rranġat b’talli mod biex
jiżdied in-numru ta’ persuni/residenti eliġibbli għal dan il-premju. Is-Sindku qed jissuġġerrixxi li dan ir-regolament
jinbidel għal xi ħaġa aktar speċifika li pereżempju tgħid ‘persuna li tgħix, għexet jew taħdem f’ Ħal Lija’.

24.10.4

Is-Sur Dalli tkellem fuq regolament numru 4 tar-regoli eżistenti, fejn dan jgħid li l-unur ta’ Ġieħ Ħal Lija jingħata
awtomatikament lil Sindku pero lil kunsilliera le. Huwa tal-parir li dan ir-regolament jinbidel fejn anke għal
kunsilliera l-unur ikun wieħed awtomatiku.

24.10.5

Ħaġa oħra li sema s-Sindku kienet li r-regolamenti eżistenti jirrikjedu li persuna biex tingħata Ġieħ Ħal Lija jrid
jkollha għaxar nominazzjonijiet. Fl-opinjoni tiegħu għaxar nominazzjonijiet huma ħafna u jistgħu jiġu ridotti għal
ħamsa biss.

24.10.6

Is-Sur Dalli talab lil kunsilliera biex jieħdu nkunsiderazzjoni l-kummenti tiegħu u huma wkoll jiproponu xi tibdiliet
fir-regolamenti eżistenti kemm il-darba għandhom. Is-Sindku qal li ser ikun qed jirfina dawn ir-regolamenti u
jiprepara set ġodda li kopja tagħhom umbgħad ser titella għall-approvazzjoni tal-kunsilliera kollha uffiċjalment
waqt seduta. Filfatt din il-materja ser tkompli tiġi diskussa darboħra, aktar il-quddiem.

24.11

Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kunsill u lmenti

24.11.1.1

Ftehiem ġdid dwar il-ġbir tal-iskart Riċiklat
Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lil kunsilliera kif l-ftehiem li għandu l-kunsill kurrenti ma’ Greenpak għal ġbir taliskart riċiklat bieb bieb, ser jiskadi fl-aħħar ta’ Marzu 2021 u għalhekk irid jiġedded kif mitlub skond ċirkulari
3/2019. Għalhekk is-Segretarju Eżekuttiv spjegat kif hija talbet għall-kwotazzjoni mingħand iż-żewġ skemi
awtorizzati li huma Greenpak u Green MT.

24.11.1.2

Green MT wieġbet lura li mhux ser tkun qed toffri l-proposta tagħha f’dan ir-rigward u għalhekk is-segretarju
Eżekuttiv ressqet biss l-proposta ta’ Greenpak għall-approvazzjoni tal-kunsill. F’dan ir-rigward il-kunsill ma kellux
għażliet x’jagħmel bejn iż-żewġ skemi.

24.11.1.3

Is-Sindku u l-kunsilliera ddiskutew il-proposta ta’ Greenpak li ġiet approvata fuq proposta tal-kunsillier Calcedonio
Cini li kien issekondant mill-Minority Leader Lorraine Farrugia. Ser issir kuntratt ġdid ma’ Greenpak għas-servizz
tal-ġbir tal-iskart riċiklat.

24.11.2.1

SPI/SCI/2/2021 – Finanzjament għal żvilupp u titjib fil-kundizzjonijiet tal-Playing fields fil-lokalitajiet f’Malta u
Għawdex
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet fuq il-mejda tal-kunsill skema ta’ finanzjament għal żvilupp u titjib filkundizzjonijiet tal-Playing fields fil-lokalitajiet f’Malta u Għawdex. Kopja ta’ din iċ-ċirkulari intbgħatet qabel illaqgħa lil kunsilliera kollha.
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24.11.2.2

Dan il-finanzjament qed jiġi mgħoti mill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali sabiex kunsilli lokali
jkollhom l-għajnuna meħtieġa biex jiżviluppaw u jtejbu il-playing fields fil-lokalita. Is-Segretarju Eżekuttiv tat
eżempji ta’ tip ta’ proposti/proġetti li jistgħu jitwettqu b’permezz ta’ dan il-fond billi qrat iċ-ċirkulari mibgħutha.

24.11.2.3

Is-Segretarju Eżekuttiv għamlitha ċara li din l-iskema se tkun qed tiffinanzja 85% biss tal-proġett u l-kunsill lokali
għandu ċans jissottometti l-applikazzjoni tiegħu sas- 16 ta’ April 2021 u l-applikazzjoni tista tiġi sottomessa biss
permezz tal-kunsill Reġjonali tiegħu, f’dan il-każ ir-Reġjun Ċentru. Apparti minn hekk hija nfurmat lil kunsill li lproġett irid jitwettaq sa mhux aktar tard mid-29 ta’ Lulju 2022. Is-Sinjorina Borg għalhekk staqsiet lil kunsill jekk
mhux interessat japplika u jekk filkas fuq xiex eżatt ħalli hija tkun tista tiprepara l-applikazzjoni kif rikjest fil-ħin.

24.11.2.4

Is-Sur Dalli tal-parir li dawn il-fondi jintużaw biex ikun hemm bdil għall-aħjar u ambjent sigur aktar fil-playingfields.
Huwa qed jissuġġerrixi li pereżempju jkun hemm tibdil fuq l-equipment u bħala parti mill-equipment il-kunsill jista
jikkunsiddra jagħmel anke librerija edukattiva kif ukoll bins isbaħ ta’ xi karattru. Is-sindku żied jgħid li l-kunsill jista
jinvesti ukoll fit-tranġar tat-tapit u l-madum.

24.11.2.5

Is-Sur Dalli kompla jgħid li l-aħjar jinġieb xi ħadd professjonali bħal xi inġinier biex jivverifika liema equipment
għandu bżonn l-aktar jinbidel u l-kunsill umbgħad jissommotti l-applikazzjoni fuq l-parir tiegħu. Il-Kunsilliera
unanimament qablu u din il-materja għandha tkompli tiġi diskussa fis-seduta li jmiss.

24.11.3.1

SPI/SCI/3/2021 – Skema għall-attivitajiet Kulturali Annwali 2021
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet fuq il-mejda tal-kunsill skema ta’ finanzjament għall-attivitajiet kulturali Annwali
2021. Kopja ta’ din iċ-ċirkulari intbgħatet qabel il-laqgħa lil kunsilliera kollha.

24.11.3.2

Din l-iskema qed tinħareġ bl-għan li tassisti il-kunsilli lokali f’attivitajiet kulturali tagħhom dan biex jibqa jsir
investiment kulturali għall-benessere tar-residenti tagħhom.

24.11.3.3

Is-Segretarju Eżekuttiv għamlitha ċara li din l-iskema se tkun qed tiffinanzja 85% biss tal-proġett u l-kunsill lokali
għandu ċans jissottometti l-applikazzjoni tiegħu sad- 9 ta’ Marzu 2021 u l-applikazzjoni tista tiġi sottomessa biss
permezz tal-kunsill Reġjonali tiegħu, f’dan il-każ ir-Reġjun Ċentru. Apparti minn hekk hija nfurmat lil kunsill li lattivita trid titwettaq sa mhux aktar tard mill-aħħar tas-sena 2021. Hija rrimarkat ukoll li l-kunsill huwa obbligat
jagħmel risk assessment tal-attivita li għandha tkun koperta b’polza ta’ assikurazzjoni. Is-Sinjorina Borg għalhekk
staqsiet lil kunsill jekk mhux interessat japplika u jekk filkas fuq xiex eżatt ħalli hija tkun tista tiprepara lapplikazzjoni kif rikjest fil-ħin.

24.11.3.4

Is-sinjorina Borg kompliet tgħid kif wara konsultazzjoni mas-Sindku, hija tħaddet mad-dipartiment tal-Gvern Lokali
fejn bil-miktub nfurmatom li waħda mill-attivitajiet kulturali u annwali li jipreprara għaliha l-kunsill hija l-festival
taċ-ċitru. Hija spjegatilhom kif il-festival taċ-ċitru normalment isir fi Jannar jew fil-bidu ta’ Frar u għalhekk peress
li din iċ-ċirkulari ħarġet propju issa, l-kunsill spiċċa tilef l-opportunita li japplika għal din l-attivita għaliex kemm
Jannar u anke l-bidu ta’ Frar ġa għaddew. Apparti minn hekk minħabba l-Covid-19, attivitajiet bħal dan il-festival
mhux ideali li jsiru. Għalhekk hija talbet lid-dipartiment biex jekk din l-iskema ma terġax toħroġ darboħra u fi
żmien adekwat biex l-kunsill jilħaq japplika, peress li l-attivita ssir fil-bidu ta’ Jannar; jingħata kunsens biex il-fondi
jiġu utilizzati fis-sena 2022.

24.11.3.5

Il-Kunsilliera unanimament qablu.

24.11.4.1

Rapport ta’ reserved parking bay in Preziosi str alley 2
Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill applikazzjoni ta’ reserved parking fi Triq Preziosi Sqaq nru
2 għall-approvazzjoni tal-kunsill. Din l-applikazzjoni diġa ġiet mibgħutha lit-TM għar-raġuni li tkun trid tintbgħat
bil-kummenti tal-kunsill sa ċertu żmien. Is-Sindku flimkien mas-segretarju Eżekuttiv ħadu ħsieb li jniżlu lkummenti kollha relevanti mal-każ u t-triq fejn qed tintalab din ir-reserved, b’ritratti annessi.

24.11.4.2

Il-Kunsill approva din l-applikazzjoni.

24.11.5.1

Kunsiderazzjoni tar-rapport ikkumpilat minn Peter Callejja dwar is-siġar fil-Pjazza u Vjal it-Trasfigurazzjoni
Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill rapport ikkumpilat minn Peter Callejja li fih jikkonsisti
suġġerriment u pariri professjonali ta’ kif il-kunsill għandu jtejjeb l-istat u d-dehra ta’ dawn is-siġar. Is-Sur Callejja
ħejja dan ir-rapport fuq struzzjoni tal-kunsill fejn anke iltaqgħa mas-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv fuq il-post.

24.11.5.2

Is-Sindku qal li qara dan ir-rapport fid-dettal u jaqbel mas-suġġerimenti li ngħataw biex ikun hemm titjieb fis-siġar.
Filfatt is-suġġerimenti li ngħataw ser jibew jiġu mplementati bilmod fil-jiem li ġejjien. Il-Kunsilliera qablu.
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24.11.6.1

Informazzjoni ġenerali dwar manutenzzjoni żgħira fuq iż-żurżieqa fil-Ġnien Ċentru Rikreattiv
Is-Segretarju Eżekuttiv għarfet lil kunsilliera li nkisret waħda mill-iskaluni taż-żurżieqa u minħabba s-sigurta din
ma setatx tibqa l-istess. Pero meta l-kunsill ġab kwotazzjoni mingħand il-kuntrattur kellhom jinbidlu l-iskaluni
kollha mill-ġdid għax tiswija fuq skaluna waħda mhux possibbli ssir. Din l-ispiża ammontat għal €1,400.

24.11.6.2

Il-Kunsilliera ħadu nota dwar dan.

24.11.7.1

Stima ta’ bobcat biex issir tindif fi Triq Antonio Azzopardi
Fuq bażi ta’ xi lmenti li waslu għall-attenzjoni tas-sindku fuq ħaxix ħażin u ħmieġ li hemm fi Triq Antonio Azzopardi,
is-Segretarju Eżekuttiv għarfet lil kunsilliera kif huwa l-bżonn li tinġieb kwotazzjoni biex isir xogħol ta’ tindif sewwa
bi bobcat f’din l-akwata. Hija ħalliet f’idejn is-sindku biex ikompli jispjega dan l-item.

24.11.7.2

Kif qalet is-Segretarju Eżekuttiv, is-sindku qal li hemm bżonn li din it-triq titnaddaf waħda sew speċjalment fejn
hemm il-ħajt tas-sejjieħ, kif kien sar fi Triq Dun Ġużepp Tanti u ser jinġiebu xi kwotazzjonijiet kif suppost biex isir
dan ix-xogħol ħalli ma jkunx hemnm aktar ilmenti. Il-Kunsilliera unanimament qablu.

24.11.8.1

Update dwar il-proċess tal-binja l-ġdida għall-uffiċċju tal-kunsill Lokali
Is-Segretarju Eżekuttiv flimkien mas-sindku, fakru lil kunsilliera li l-kunsill kien ħareġ espressjoni ta’ interess fejn
residenti setgħu jibgħatu l-proposti tagħhom sal- 25 ta’ Jannar jekk għandhom xi binjiet għal kiri. Il-Kunsill irċieva
tlett proposti pero lkoll jaqbżu il-procurement limit ta’ sena, dak ta’€ 5,000 li suppost l-kunsill jżomm miegħu.

24.11.8.2

Għalhekk minħabba din ir-regola tal-procurement, is-Segretarju Eżekuttiv spjegat kif issa l-kunsill qiegħed filproċess mad-dipartiment biex jiddetermina jekk; (a) ma jistax jingħata l-kunsens li xorta jmexxi b’waħda millproposti minkejja l-fatt li lkoll jaqbżu l-procurement limit jew inkella (b) jekk xorta jridx jinħareġ tender.

24.11.8.3

Il-Kunsilliera ħadu nota ta’ din l-informazzjoni u ser jinżammu aġġornati.

24.11.9.1

Shuttle service ma’ kunsilli oħra ġirien
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet imejl fuq il-mejda tal-kunsill mibgħuta mis-Segretarju Eżekuttiv tal-kunsill Ħal
Balzan. Il-Kunsill ta’ Ħal Balzan fil-jiem li ġejjien ser ikunu qed jiltaqgħu ma’ Hon Ministru Dr. Michael Falzon biex
jiddiskutu l-possibilita li jibdew joffru shuttle service għall-anzjani tal-lokalita biex imorru l-Berġa ta’ Birkirkara u
anke Mater Dei, skond il-bżonn li jkollhom. Fl-imejl hija qed tistaqsi lil kunsilli ġirien, Ħal Lija, Ħ’Attard u Iklin jekk
mhux interessati jibbenifikaw minn dan is-servizz.

24.11.9.2

Il-Kunsill unanimament qabel li juri interess għal dan is-servizz u jissieħeb mal-kunsilli ġirien.

24.11.10.1

Ilment fuq bankina fi Triq Robert Mifsud Bonniċi
Residenta qed titlob li jsir xi ħaġa fuq il-bankina li għamlu il-GAP fi Triq Robert Mifsud Bonnici quddiem il-binja
ġdida li kienu bnew ftit il-bogħod mill-Kunsill. Il-bankina saret għolja ħafna u hija ta’ periklu kbir għal min ikun
mixi, speċjalment anzjani u tfal.

24.11.10.2

Is-Sindku qal kif diġa kellem lil kuntrattur darboħra biex jirranġa din il-bankina kif suppost, pero fiż-żmien li kelmu
l-kuntrattur ma kienx qed jaħdem minħabba l-covid. Issa ser jerġa jkelmu u jtih ċans ieħor biex jagħmilha u jekk
jibqa ma jagħmilix ser jikteb rapport lil TM biex iwissuh huma. Ir-residenta għandha tiġi nfurmatha b’dan.

24.11.11.1

Problema ta’ parkeġġ ħażin fi Triq Ġ.Cali
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet ilment dwar parkeġġ ħażin fi ġewwa nett ta’ Triq Ġ.Cali. Dan l-ilment wasal għallattenzzjoni tas-sindku u għalhekk ħalliet f’idejn is-Sur Dalli biex jitkellem aħjar dwar dan il-każ.

24.11.11.2

Is-Sindku qal kif ġewwa nett ta’ din it-triq hemm MC bay u qed jipparkjaw l-karozzi fiha u għalhekk mutur jispiċċa
ma jkollux fejn jipparkja. Kemm il-darba jkun hemm mutur ipparkjajt dan ġili ġie mwaqqa u għalhekk is-sidien talmuturi qed jitolbu biex issir xi ħaġa ta’ protezzjoni għal muturi tagħhom. Is-Sur Dalli qed jissuġġerrixi li fin-nofs
tal-kaxxa titwaħħal bollard pulita apposta biex b’hekk karozza ma tkunx tista tipparkja fin-nofs tal-kaxxa u pero lmuturi xorta jkunu jistgħu jipparkjaw fil-ġnub tal-komplument tal-kaxxa.

24.11.11.3

Il-Kunsilliera qablu u ser tiġi sottomessa applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ TM.
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24.11.12.1

Ilmenti Triq Nazju Cortis
Resident qed jagħmel ilment dwar is-siġar li hemm fi Triq Nazju Cortis għax qed iserħu fuq il-wires tad-dawl u qal
li aħjar jinżabru. Apparti minn hekk huwa qed jilmenta ukoll fuq il-bankini li hemm għax hija għolja u mkissra u
qed jitlob li ssir mill-ġdid.

24.11.12.2

Dwar dan l-ilment is-sindku qal li s-Segretarju Eżekuttiv diġa kitbet lil ERA biex jingħata permess ħalli ikun jista jsir
intervent fuq dawn is-siġar, dan il-permess ġie akwistat u b’hekk ġie mgħoddi lil ġardinar ħalli jagħmel l-iżbir li
hemm bżonn fl-iqsar żmien possibbli, skond il-kundizzjonijiet tal-ERA. Dwar il-bankina, l-kunsill ser jara x’jista jsir.

24.12

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti u spejjes oħra

24.12.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ pagamenti numru 02/21 li kienet tinkludi l-ammonti tal-petty cash
ta’ €29.77 għax-xahar ta’ Jannar.

24.12.2

L-iskeda ta’ ħlasijiet kollha kienet proposta għall-approvazzjoni mill-Kunsilliera Lorraine Farrugia li kienet
ssekondata mill-Kunsillier Donio Cini. Il-Kunsill unanimament approva li jsiru l-ħlasijiet kollha. Is-Segretarju
Eżekuttiv fakret li peress li l-fergħa tal-HSBC ta’ Ħal Balzan għadha magħluqha minħabba s-sitwazzjoni ta’ COVID19, ċ-ċekk tal-petty cash ser joħroġ fuq isem is-sindku biex b’hekk isarfu personali f’ismu u umbagħad jagħti lammont tal-flus kontanti lis-Segretarju Eżekuttiv lura.

24.13

Applikazzjonijiet tal-Awtorita tal-Ippjanar

24.13.1

Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lil kunsilliera kif kien hemm xi fresh plans fuq PA li l-kunsill kien oġġezzjona fuqu
biex jissapportja lil kamra tan-nar, PA nru 0657/20 - Proposed demolition of existing stables approved as per
PA/04069/92 and construction of pet care center and grooming facilities within same footprint. Proposal to
include installation of demountable boarding kennels and sanctioning of existing rubble wall, fi sit fi Triq Giuseppe,
Naxxar. It-Town plannar tal-kunsill ġiet avviċinata biex tagħti daqqa t’għajn ta’ dawn il-fresh plans. Filfatt it-town
planner qalet li ma kien hemm xejn ġdid fil-freshplans u pero xorta ssuġġeriet li l-kunsill jerġa jissottometti
oġġezzjoni. Għalhekk hija ġiet mitluba tiprepara ttra ta’ rapreżentazzjoni għat-tieni darba biex terġa titella bħal
oġġezzjoni.

24.13.2

Is-Segretarju Eżekuttiv qalet li ukoll ġew sottomessi xi freshplans fuq PA nru 07741/20 – La Fontana Triq Giovanni
Barbara, li l-kunsill kien ukoll diġa oġġezzjoni fuqu. Wara li t-town planner qrat l-kontenut ta’ dawn il-freshplans,
fuq suġġeriment tagħha ġiet ippreparatha ttra oħra ta’ rapreżentazzjoni biex ukoll għat-tieni darba titella bħala
oġġezzjoni.

24.13.3

Is-Segretarju Eżekuttiv tkelmet ukoll fuq PA nru 00276/21- 15 Mille Fiori, Triq Daniel Sammut. Din l-applikazzjoni
ġiet mibgħuta lil kunsilliera kollha qabel il-laqgħa u anke ntbgħatet lit-townplanner. Kien hemm qbil b’mod
unanimu biex it-town planner tiprepara ittra ta’ rapreżentazzjoni u titella bħala oġġezzjoni kontra din lapplikazzjoni. Kopja tal-ittra tar-rapreżentazzjoni ser tintbgħat lil kunsilliera appena tiġi ppreparatha.

24.13.4

Il-Kunsillier Cini staqsa jekk kienx hemm xi applikazzjoni fuq ġnien fi Triq Annibale Preca u kemm is-sindku u kif
ukoll is-segretarju Eżekuttiv wieġbuh li sissa le.

24.14

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

24.14.1

Qabel ma ntemmet il-laqgħa s-sindku staqsa lil kunsilliera jekk jixtiequx iżiedu xi ħaġa oħra.

24.14.2.1

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia qalet kif riċenti hija semat li Heritage Malta tat biċċa art fuq il-katakombi bħala
community garden lin-nies, fejn rabtithom b’ċertu kundizzjonijiet ta’ kif jistgħu jieħdu ħsieb din l-art. Hija qed
tissuġġerrixi li l-kunsill jagħmel xi ħaġa simili f’dik il-biċċa art li hemm bil-ħamrija u fiha siġar biss fejn il-passaġġ
ta’ ħdejn it-torri u t-tennis court jew anke f’dik l-art li wkoll fiha ħamrija biss ħdejn l-ground tal-football. Hija
kompliet tgħid li kieku tinħareġ sejħa mar-residenti biex kull min huwa nteressat japplika mal-kunsill ħalli jingħata
biċċa minn din l-art biex jieħu ħsiebha u jiżra xi pjanti ta’ tisbieħ fiħa, naturalment skond ċertu kundizzjonijiet li
jestabilixxi l-kunsill. Qalet li jistgħu anke jingħataw lectures fuq din il-ħaġa biex ir-residenti jkollhom ħjiel ta’
x’jistgħu jiżraw.
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24.14.2.2

Is-Sur Dalli qal li s-suġġeriment tas-sinjorina Farrugia huwa tajjeb pero xorta wieħed irid joqgħod attent u japplika
għal ċertu affarijiet bi kawtela speċjalment fil-biċċa art li hija qed tiproponi. Huwa qal hekk għaliex l-ewwelnett
dik l-art mhux tal-kunsill pero propjeta tal-Lands Authority u t-tieni; kunsilli preċedenti dejjem ħasbu biex dik l-art
tintuża biex tinbena binja ġdida għal kunsill fuqa. Ukoll huwa qal li hemm xi residenti li jixtiequ li dik l-biċċa art tiġi
kkonvertita fi dog park.

24.14.3

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia qalet li avviċinawa xi nies li fi Triq Mario Agius qed ikun hemm tlett minibuses
ipparkjati bil-lejl wara xulxin, jokkupaw il-parkeġġi. Hija qalet li ma tafx x’tgħid il-liġi u jekk din il-ħaġa mhux
permessibbli. Is-Sindku qal li sa fejn jaf huwa, minibus bil-lejl trid tkun iggaraxxjatha u ma tistax titħalla pparkjatha
barra. Fuq bażi ta’ dan is-sinjorina Lorraine Farrugia talbet biex jekk filkas mela tittieħed azzjoni. Qabel ma
tittieħed azzjoni s-sindku talaba ġġib aktar informazzjoni dwar dan l-ilment forsi l-kunsill jiskopri anke min hu sid
il-mini bus ħalli jkun jista javviċinah qabel ma tittieħed azzjoni oħra jew jiġi mħarrek.

24.14.4

Il-laqgħa ntemmet fil-6:45pm.

24.14.5

Il-laqgħa li jmiss se ssir nhar L-Erbgħa 10 ta’ Marzu 2021 u kien hemm qbil b’mod unanimu biex il-laqgħa issir fl5:00pm onaljn.
Konfermati, illum L-Erbgħa 10 ta’ Marzu 2021.

IFFIRMAT
Anthony Dalli
Sindku
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