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 26
Data tal-laqgħa: L-Erbgħa 07 ta’ April 2021

Il-Kunsilli Lokali Ħal Lija ltaqa’ onlajn, fil-4.30 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.

26.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

26.1.1

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġiji.

26.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Numru 25

26.2.1

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

26.2.2

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

26.2.3

Fuq proposta tal-Minority Leader Lorraine Farrugia li kienet issekondata mill-Viċi Sindku Daniel Mallia, il-minuti
ġew approvati unanimament.

26.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

26.3.1

Is-Sur Dalli avża kif huwa tal-fehma li l-kunsill ma’ japplikax għal skema SPI/SCI/8/2020 -Espressjoni ta’ interess- ilBelt jew raħal tal-kultura għas-sena 2022. Huwa qal hekk peress li meta wieħed japplika għal din l-iskema jrid
jagħmel ħafna preparazzjonijiet u jġib diversi stimi għal kull attivita li l-lokal jkun ikkommetta ruħu biex jagħmel.
Apparti minn hekk, minbarra l-attivitajiet tal-ftuħ u l-għeluq iridu jsiru attiviatjiet matul ix-xhur l-oħra kollha barra
meta jkun hemm il-Festa tal-Lokal jew xi attivitajiet oħra tal-massa. Is-Sindku kompla jispjega ukoll kif huwa
mpossibbli li kunsill żgħir bħal Ħal Lija jidħol għal din l-iskema waħdu peress li tirrekjedi ħafna xogħol, madanakollu
ma jsibx oġġezzjoni jekk il-kunsill jingħaqad ma’ xi lokalita oħra fil-viċinanzi bħal Ħal Balzan, kemm il-darba hemm
nteress mill-lokalitajiet tal-viċin u jekk javviċaw lil kunsill ta’ Ħal Lija biex jipparteċipa magħhom.

26.3.2

Is-Sindku tkellem fuq is-siġar tal-Oleanders li hemm fil-pjazza u Vjal it-Trasfigurazzjoni. Huwa qal kif fuq bażi talpariri li l-kunsill ħa ta’ speċjalista, ser jibda l-proġett ta’ tibdil u tisbieħ fuq dawn l-Oleanders. Is-Sur Dalli qal kif
huwa sab xi siġar tal-oleanders maturi mingħand Parisio Nursery u ser jibda jiżra minn dawn is-siġar fi konok li
huma vojta jew inkella fi konok fejn l-oleander li hemm miżruha eżistenti qed tmut.

26.3.3

Is-Sur Dalli għaraf lil kunsilliera li, kif diġa ġie kkomunikat lilhom b’permezz ta’ imejl, il-covid packs li baqa żejda ser
jitqasmu lil Pulizija tad-Distritt. Is-sindku spjega kif huwa xtaq ukoll li parti mill-packs żejda jingħataw lil tfal li huma
minn Ħal Lija u li jattendu fl-iskola primarja, pero l-iskola ma tantx kienet daqshekk ta’ għajuna fil-proċess biex isir
hekk. Is-Sur Cini għamel rimarka fejn staqsa jekk l-kunsill għandhux jistenna ftit ieħor qabel ma jitqasmu lid-distrett
tal-pulzija biex jekk għadt hemm xi residenti li ma messhomx pakkett, ikunu għadhom fiċ-ċans li jingħataw wieħed.
Is-Sindku qal li l-anzjani tal-lokal kollha messhom wieħed u xorta jaf jifdal xi ammont żgħir ta’ pakketti minkejja li
ser jitqasmu lil pulizija tad-distrett.

26.3.4

Is-Sindku tkellem fuq l-kwistjoni tal-iskart fl-akwata tal-bini tal-gvern fi Triq Sir Ugo Mifsud wara l-komunikazzjoni
elettronika li rċieva l-kunsill mill-Ministru tal-Inklużjoni u kwalita tal-ħajja. Is-Sur Dalli qal li wara spezzjoni li hu
għamel fuq il-post, huwa tal-fehma li l-aħjar l-iskart jibqa jinħareġ fl-istess post għaliex l-post li ssuġġeriet issinjorina Farrugia fis-seduta preċedenti, fejn il-garaxxijiet fuq wara, huwa daqsxejn problematiku għal-żewġ
raġunijiet. L-ewwelnett il-boroż tal-iskart ser jispiċċaw taħt it-twieqi tan-nies li fis-sajf mhux ħaġa sabiħa minħabba
l-irwejjaħ u t-tieni dan mhux post tajjeb għal kollettur tal-iskart għaliex biex jinġabru dawn il-boroż, bit-trakk ma
jidħolx u lanqas ser jieqaf fi Naxxar Roadu jimblokka t-traffiku sakemm jiġbor l-iskart kollu. Is-Sur Dalli aktar qabel
mat-tieni proposta tas-sinjorina Farrugia fejn sostna li l-aħjar l-iskart jibqa jinħareġ fejn hu, pero l-kunsill irid jaħseb
f’xi ħaġa kif ser jgħattih kemm jekk bi perspex, bi panel jew b’xi tip ta’ materjal ieħor. Din hija l-unika alternattiva
biex l-iskart ma jidhirx, għax post ieħor fejn jitpoġġa m’hemmx.

26.4

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera

26.4.1

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera bil-miktub ma kienx hemm.
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26.5

Festival taċ-Ċitru 2022

26.5.1

Is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sinjorina Borg, qalet kif dan l-item qed jiġi mtella fil-laqgħa sempliċiment biex tagħti
rendikont żgħir dwar l-għotja ta’ fondi għall-attivitajiet kulturali relatati ma’ dan is-suġġett, inkonnessjoni ma’
skema SPI/SCI/3/2021. Is-Sinjorina Borg kompliet tispjega kif fil-perjodu meta nħarġet skema SPI/SCI/3/2021 –
Skema għall-attivitajiet kulturali Annwali 2021, il-kunsill ma kienx eliġibbli biex japplika. Ġara li minħabba lpandemija ta’ Covid 19, id-dipartiment kellu jemenda l-kundizzjonijiet ta’ din l-iskema fejn, jistgħu jsiru attivitajiet
kulturali fl-irħula fi żmien sena, minn meta jiġu rrilaxxati l-miżuri tas-saħħa dwar l-attivitajiet tal-massa. Hija qalet
kif b’hekk issa l-kunsill m’għadhix eskluż milli japplika u jista jissottometti l-applikazzjoni kif kien miextieq li jsir. Din
l-informazzjoni kollha diġa ġiet anke kkomunikatha mis-Segretarju Eżekuttiv b’imejl li ntbgħatet lil kunsilliera
kollha.

26.5.2

Għalhekk is-Sur Dalli reġgħa ssuġġerrixxa kif l-kunsill għandu japplika għal €7,000 fondi biex titella l-attivita talfestival taċ-ċitru lejn l-aħħar ta’ Jannar jew bidu ta’ Frar tas-sena 2022.

26.5.3

Il-Kunsill qabel ma’ dan is-suġġeriment fuq proposta tal-kunsillier Calcedonio Cini li kien ssekondat mis-sindku u lkumplament tal-kunsilliera unanimament.

26.6

Regolamenti ġodda għal Ġieħ Ħal Lija 2021

26.6.1

Is-Sindku poġġa fuq il-mejda tal-kunsill l-applikazzjoni ta’ Ġieħ Ħal Lija bir-regolamenti emendati li ħadem fuqhom
huwa stess u skond il-fehma tiegħu dawn ir-regolamenti ġodda, huma aktar applikabbli u xierqa. Is-Sur Dalli qal li
huwa mportanti li l-kunsill jaqbel fuq dawn l-emendi għaliex jekk Alla jrid is-sitwazzjoni tal-Covid titjieb u l-miżura
tal-attivitajiet tal-massa tiġi rtirati, din hija l-ewwel attivita li jħejji l-kunsill u għalhekk irid jkun preparat. Fil-qosor
huwa qasam il-ħsibijiet tiegħu u spjega l-emendi kollha li huwa għamel. L-ewwelnett huwa tal-opinjoni li l-prempju
jibqa jissejjaħ Ġieħ Ħal Lija milli tintuża l-kelma mertu. Il-Kelma ġieħ hija ta’ akgtar preġu.

26.6.2

Is-Sur Dalli kompla jispjega kif l-ewwel regola kienet tgħid: ‘Jingħata lill-persuna waħda, darba waħda biss.’ Huwa
qal li jaqbel ma’ din ir-regola u jemmen li għandha tibqa kif inhi. Il-Kunsilliera qablu ukoll.

26.6.3

It-Tieni regola kienet tgħid: ‘Il-persuna/persuni għandha/hom tkun/ikunu residenti Ħal Lija għal mhux inqas minn
għaxar snin.’ Is-Sur Dalli tal-opinjoni li r-regola ta’ għaxar snin tinżel għal ħames snin. Il-Kunsilliera qablu.

26.6.4

Regola numru tlieta li tgħid: ‘Ebda Kunsillier li jkun qed jaqdi dmiru bħala tali m’għandu jiġi nominat u jew
jissekonda lil xi kandidat.’, skond is-Sur Dalli għandha tibqa kif inhi. Il-Kunsilliera qablu.

26.6.5

Ir-Raba regola tal-applikazzjoni kienet tgħid: ‘L-Unur ta’ Ġieħ Ħal Lija jingħata awtomatikament lill-persuna li
okkupat il-kariga ta’ Sindku li fiż-żmien illi jingħata l-unur ma tkunx għadha tokkupa din il-kariga, u lanqas tkun qed
isservi bħala Kunsillier.’ Is-Sur Dalli jaqbel ma’ din ir-regola pero huwa qal li bħal ma’ persuna tokkupa l-kariga ta’
sindku tingħata l-unur awtomatikament, l-istess għandha tingħata l-unur awtomatikament, persuna li tokkupa lkariga ta’ kunsillier. Il-Kunsilliera qablu lkoll. Is-Sindku qal kif il-quddiem din ir-regola għandha ukoll terġa tiġi
emendatha biex tinkludi lil persuna li kienet tokkupa il-pożizzjoni ta’ segretarju eżekuttiv.

26.6.6

Il-ħames regola kienet tgħid: ‘Il-Persuni kollha li jiġu nominati u jispiċċaw runner up, għandhom jiġu mogħtija lmedalja ta’ l-ordni tal-mertu.’ Is-sindku spjega kif jekk jiġu nnominati 6 persuni, li tnejn minnhom ser jingħataw
Ġieħ Ħal Lija, l-erba persuna l-oħra jingħataw medajla. Huwa tal-opinjoni li din ir-regola tinbidel u jekk filkas
minnflokk medalja jingħata ċertifikat ta’ mertu, għalkemm m’hemmx garanzija li minn ma jieħux Ġieħ Ħal Lija ser
jiġi għaċ-ċertifikat. Għalhekk is-Sur Dalli qal kif min ma jiġix magħżul biex jieħu Ġieħ Ħal Lija dejjem jista jerġa jiġi
nnominat sena oħra. Il-Kunsilliera qablu.

26.6.7

Regola sitta tgħid: ‘Il-Politiċi ma jikkwalifikawx għall-għoti ta’ l-unuri f’każ li jkunu għadhom jokkupaw il-karigi ta’
Deputati Parlamentari.’ Is-Sindku u l-kunsilliera qablu li din tibqa kif inhi.

26.6.8

Ir-Regoli sebgħa, tmienja u disgħa, ġie deċiż li jibqgħu l-istess.

26.6.9

Regola għaxra kienet tgħid: ‘Min ikun propost ikun meħtieġ li jiġi nnominat u ssekondat minn għaxar persuni
residenti f’Ħal Lija li isimhom ikun jidher fl-aħħar publikazzjoni tar-Reġistru Elettorali tal-Kunsilli Lokali.’ Is-Sindku
tenna jgħid kif għaxar nominazzjonijiet huma ħafna u din r-regola għandha tiġi ridotta għal ħamsa. Is-Sinjorina
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Lorraine Farrugia qalet li anke jekk ikun hemm proponent u sekondant diġa biżejjed. Il-Kunsilliera finalment qablu
li biex persuna tkun tista tiġi magħżulha għal Ġieħ Ħal Lija jrid jkun hemm ħames nominazzjonijiet.
26.6.10

Is-Sindku kompla jgħid kif regoli minn ħdax sa ħmistax jistgħu jibqgħu kif inhuma u l-kunsilliera qablu.

26.6.11

Is-Sindku saħaq li hemm bżonn tiżdied regola oħra, li fl-opinjoni tiegħu għandha tgħid: ‘ Fi każijiet straordinarji, lkunsill jista jagħti ċertifikat ta’ mertu lil numru ta’ residenti, meta jħoss il-ħtieġa ta’ xi natura kollettiva’. Huwa ta’
eżempju biċ-ċertifikati ta’ rikonixximent li ngħataw fi Jum Ħal Lija fis-sena 2020, lit-tobba, spiżjara u entitajiet u
dipartimenti oħra li taw l-għajnuna u l-kontribuzzjoni tagħhom fi żmien il-pandemija ta’ covid 19. Il-Kunsilliera
qablu li din il-klawżola għandha tiżdied mar-regolamenti. Eżempju ieħor hija meta għaqda tagħmel xi ħaġa kbira
għal lokal u għalhekk il-membri kollha tal-kumitat ikun ħaqqhom jingħataw ċertifikat ta’ rikonoxximent.

26.6.12

Is-Sur Dalli spjega kif bażikament dawk huma l-emendi li hemm bżonn isiru. Huwa kompla jgħid kif fil-jiem li ġejjien
l-applikazzjoni u r-regolamenti ta’ Ġieħ Ħal Lija ser jiġu emendati kif ġie diskuss u kif tkun lesta, kopja talapplikazzjoni emendatha ser tintbgħat għall-kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-kunsilliera kollha. It-Tibdil ta’
dawn ir-regoli ġew approvati fuq proposta tal-kunsillier Calcedonio Cini li kien issekondat unanimament.

26.7

Korrispondenza

26.7.1

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. Il-Kiunsilliera reġgħu ġew mħeġġa jaraw l-file tal-korrispondenza minn qabel illaqgħa.

26.7.2.1

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia xtaqet tkun taf dwar xiex titratta korrisppondena bin-numru 0107/21 bl-isem
‘Aġġornar tal-listi tat-toroq tal-kunsilli lokali’. Is-sur Dalli fil-qosor spejga kif mis-sena 2022 l-kuntratt tal-ġbir taliskart mhux se jibqa f’idejn il-kunsill u kif it-tender għal dan is-servizz ser jibda jinħareġ mir-Reġjun Ċentru biex ikun
hemm kollettur wieħed li jieħu ħsieb jiġbor l-iskart kollu ta’ dawk il-kunsilli kollha li jaqaw fi ħdan ir-Reġjun.

26.7.2.2

Minkejja li ma jaqbilx ma’ dan il-proċess, bħal ħafna sindki oħra li jaqaw fi ħdan ir-Reġjun Ċentru, is-Sur Dalli qal kif
din hija xi ħaġa inevitabli u minkejja n-nuqqas ta’ qbil li hemm minn naħa tal-kunsilli, jidher li l-Gvern Lokali xorta
ser jiproċedi b’din il-proċedura fejn l-iskart fil-lokalitajiet ser jibda jinġabar permezz ta’ kollettur imqabbad u
magħżul mir-Reġun Ċentru. Is-Sur Dalli qal kif waħda mir-raġunijiet għalfejn ma jaqbilx ma’ din il-proċedura hija
għaliex l-kunsill ser jidher qisu qiegħed jopera għas-servizz ta’ customer care biss għaliex minkejja li l-kuntrattur
ser ikun imqabbad mir-Reġjun Ċentru l-complaints xorta għand il-kunsilli sejrin għax l-kunsilli qiegħdin aktar qrib
tan-nies mir-Reġjun.

26.7.2.3

Raġuni oħra għalfejn ma jaqbilx hija għaliex il-kunsill ma tantx qisu ser ikollu kuntatt dirett mal-kuntrattur magħżul
anke fir-rigward tal-ħlas. Il-Kunsill mhux ser ikun qed jgħaddi ħlas dirett lil kuntrattur tas-servizz, pero l-kunsill jrid
jgħaddi l-ħlas lir-Reġjun Ċentru u r-Reġjun Ċentru umbgħad jgħaddih lil kollettur. L-istess ħaġa jekk jkun hemm
ilment. Ilmenti ser idumu aktar ma jiġu proċessati għaliex sakemm jasal l-ilment għand il-kollettur dan ser ikollu
jgħaddi l-ewwel għall-attenzjoni ta’ ħafna aktar nies, inkluż project manager, qabel ma jaslu finalment għandu.
Dan ser isarraf biss fi dewmien biex tittieħed l-azzjoni ġusta fuq l-ilment li jkun tressaq. Fuq bażi ta’ dan, is-sindku
u l-kunsilliera espremew il-ħsibijiet tagħhom li jekk dan huwa veru minnu l-kunsill ser jispiċċa fl-istess sitwazzjoni
li għandu bħalissa mal-kuntrattur imqabbad minn Greenpak biex jiġbor il-ħġieġ, sitwazzjoni li diffiċċli tiġi
kkontrollatha meta l-kuntrattur ma jkunx dak appuntant mill-kunsill. Is-Sur Dalli qal li ser iżżomm lil kunsilliera
aġġornati b’aktar tagħrif skond l-iżvilluppi ġodda li jkun hemm.

26.7.2.4

Wara d-diskussjoni li saret fuq l-iskart u kif ser jibda jinġabar mir-Reġjun Ċentru, is-sinjorina Borg biex twieġeb għal
mistoqsija tas-sinjorina Farrugia, qalet kif dik allura hija korrispondenza bejn id-dipartiment tal-Gvern Lokali u lkunsill lokali, fejn il-kunsill għadda nformazzjoni dwar toroq u sqaqien li huwa għandu ta’ djuq fil-lokal biex b’hekk
meta jkun qed jiġi pprepart id-dokument tat-tender (peress li mhux ser ikun qed jiġi mħejji minn naħa tal-kunsill
lokali) dawn l-affarijiet jiġu kkunsidrati ħalli kemm jista jkun ma jkunx hemmx ilmenti dwar it-trakk magħżul.
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26.8

Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kunsill u lmenti

26.8.1.1

SPI/SCI/3/2021 – Skema għall-Attivitajiet Kulturali Annwali 2021
Is-Segretarju Eżekuttiv reġgħat poġġiet fuq il-mejda skema SPI/SCI/3/2021 fejn tat update żgħir lil kunsilliera fuq
din l-iskema. Kif diġa ġie spjegat fis-sezzjoni 26.5, hija qalet li meta nħarġet skema SPI/SCI/3/2021 – Skema għallattivitajiet kulturali Annwali 2021, il-kunsill ma kienx eliġibbli biex japplika. Ġara li minħabba l-pandemija ta’ Covid
19, id-dipartiment kellu jemenda l-kundizzjonijiet ta’ din l-iskema fejn, jistgħu jsiru attivitajiet kulturali fl-irħula fi
żmien sena, minn meta jiġu rrilaxxati l-miżuri tas-saħħa dwar l-attivitajiet tal-massa. Is-Sinjorina Borg kompliet
tgħid kif din l-informazzjoni kollha anke ġiet mgħoddija lil kunsilliera b’imejl.

26.8.1.2

Kif ġie diskuss fi sezzjoni 26.5 ta’ din il-laqgħa, reġgħa kien hemm qbil b’mod unanimau biex il-kunsill japplika għall
fondi biex jitella festival taċ-ċitru ieħor fis-sena 2022.

26.8.2.1

Konnessjonijiet diġitali tad-data ġodda pprovduti mill-MITA - update
Is-Segretarju Eżekuttiv tat update żgħir lil kunsilliera dwar il-konnessjoniet diġitali ġodda li l-MITA qed tirrekjedi
jsiru għax huma aktar siguri u għalhekk l-kunsill jrid jibdel xi konnessjonijiet li huwa għandu mqabdin man-network
tal- MITA. Is-Segretarju Eżekuttiv qalet li kif diġa nfurmat lil kunsill fis-seduta preċedenti hija talbet għall-assistenza
tal-IMU biex jgħinu fl-implementazzjoni ta’ dawn il-konnessjonijiet ġodda, dan peress li l-kunsill m’għandux
kuntrattur tal-IT. Wara diversi taħdidiet li kellha mal-IMU, rriżulta li l-kunsill ser jkollu jħallas għal cabling extra li
hemm bżonn biex isiru dawn il-konessjonijiet ġodda filwaqt li l-IMU ser tieħu ħsieb l-ispiża relatata mal-apparat
ġdid li ser jitweħħel.

26.8.2.2

Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni dwar dan u ħallew f’idejn is-segretarju Eżekuttiv biex tara li kollox ikun qed jaħdem
kif suppost.

26.8.3.1

Imejl mibgħuta mill-AKL dwar installazzjoni ta’ charging pillars fir-raħal
Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill imejl mibgħuta mill-AKL dwar spazji fil-lokalita’ għallinstallazzjoni ta’ charging pillars. Kopja ta’ din l-imejl intbgħatet lil kunsilliera kollha u filfatt is-segretarju Eżekuttiv
irċeviet is-suġġerrimenti kemm tal-Kunsillier Ċini u kif ukoll tal-Minority Leader Lorraine Farrugia dwar din ilmaterjal.

26.8.3.2

Bażikament is-Segretarju Eżekuttiv spjegat kif l-assoċjazzjoni qed iżżom komunikazzjoni kontinwa mal-Ministeru
għall-Enerġija, li hu rersponsabbli mill-introduzzjoni ta’ vetturi elettriċi f’pajjiżna. Fid-dawl ta’ dan il-kunsilli qed
jiġu mitluba jindikaw sa ħames postijiet fejn huma jaħsbu li jkun utli li jiġu nstallati charging pillars fil-lokal tagħhom.

26.8.3.3

Is-Segretarju Eżekuttiv kompliet tgħid kif is-suġġerimenti tal-Kunsillier Ċini huma li dawn il-pillars jitweħlu fi Triq
Nazju Cortis, Triq Ħal Bordi, Triq Merino, Triq il-Mitħna/Triq Kardinal Ferretti u fl-akwati ta’ Triq Robert Mifsud
Bonniċi, Triq Daniel Sammut u Triq Wiġi Muscat. Is-Suġġerimenti tal-Minority Leader Lorraine Farrugia kienu fi Triq
San Liċinju jew Triq Santa Mansweta, fit-tela ta’ Triq Agostino Portelli, fi Triq Giovanni Barbara u pillar oħra fi Triq
Preziosi fit-tiela, inti u sejjer lejn Villa Francia.

26.8.3.4

Finalment ġie deċiż li kemm il-darba jiġu kkunsidrati mill-Ministeru, dawn ic-charging pillars għandhom jitweħlu fi:
Triq Nazju Cortis, Triq tal-Mirakli, Triq Preziosi, Triq Santa Mansweta u Triq Daniel Sammut.

26.8.4.1

Fondi LESA- Proġetti fil-Komunitajiet
Is-Segretarju Eżekuttiv reġgħat poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill għad-diskussjoni, l-iskema ta’ fondi kif maħruġa millAġenzija għall-Infurzar Lokali (LESA), b’kollaborazzjoni mal-Assocjazzjoni Kunsilli Lokali (AKL). Kopja tal-linji gwida
ta’ din l-iskema ntbgħatu bl-imejl lil kunsilliera qabel il-laqgħa. Is-Segretarju Eżekuttiv reġgħat spjegat kif LESA qed
tikkommetti ruħha li tinvesti lura fil-komunità, permezz ta’ fondi ġġenerati miċ-ċitazzjonijiet. Hija reġgħat fakret
ukoll li għal kull proġett, l-Aġenzija ser tkun qed tħallas sa 80% tal-proġett sa massimu ta’ €80,000 għal kull proġett.
Kull kunsill jista jibbenifika għal proġett wieħed u proposti għandhom jintbgħatu sa mhux aktar tard mit-30 t’ April
2021 filwaqt li l-proġett, kemm il-darba jkun approvat irid jitwettaq sa 30 ta’ Ġunju 2022.

26.8.4.2

Is-Sinjorina Borg xtaqet tkun taf id-deċiżjoni final tal-kunsill u għalxix ser japplika biex tkun tista tibda taħdem fuq
l-applikazzjoni.

26.8.4.3

Is-Sindku qal kif din hija skema li tirrekjedi daqsxejn ta’ ħsieb u kif l-applikazzjoni li tidaħħal trid tkun waħda li
tagħmel sens u tkun kreattiva u nnovattiva biex tkun aktar fiċ-ċans li tiġi magħżulha. Is-Sur Dalli ħalla f’idejn ilkunsillier Ċini biex jitkellem fil-qasir dwar proposta li qed jissuġġerrixi ssir b’dawn il-fondi li hu wkoll huwa favuriha.
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26.8.4.4

Fil-qosor, l-kunsillier Ċini ssuġġerixxa li jitwettaq proġett li għandhu x’jaqsam ma’ trasport alternattiv bi nuqqas flemmisjonijiet. Huwa ssuġġerixxa li l-kunsill għandu jinvesti fi van tal-eletriku up-to-standard għall-benefiċċju talanzjani u dawk l-persuni l-aktar fil-bżonn biex ikollhom mezz effiċċjenti u komdu tat-trasport li jagħtihom is-servizz
li jagħmlu qadjiet mediċi li huma jkollhom, bħal pereżempju visti l-isptar jew appuntamenti fil-bereġ, il-barra milllokal. Huwa kompja jgħid kif jekk huwa possibbli dan is-servizz għandu jingħata mit-Tnejn sas-Sibt għal ħames
siegħat kuljum.

26.8.4.5

Is-Sindku qal kif huwa jaqbel ma’ din il-proposta u filfatt huwa diga beda jdur diversi kumpaniji biex ittuh stima ta’
kemm jista jiswa bejn wieħed u ieħor vann tal-elettriku, 7-seater. Huwa qal ukoll li mportanti alissa l-qadjiet ikunu
restritti biss għal dawk mediċi, kif semma tajjeb is-Sur Cini bħal pereżempju qadjiet lejn l-isptar jew nkella l-bereġ.
Barra minn hekk huwa pprepara lil kunsilliera wkoll kif il-kunsill, apparti jrid jaħseb ukoll, għall-ispejjeż ta’ xufier li
jkun hemm bżonnu biex ikun jista jsuq dan il-vann. Il-Kunsill jista jsaqsi lil ħaddiema assenjati fuq barra jekk jagħtux
daqqa t’id lil kunsill huma biex issuqu dan il-vann, pero xorta dawn iridu jiġu kkumpensati xi ħaġa żgħira tax-xogħol
u l-ħin tagħhom. Dwar dan il-viċi sindku, is-Sur Mallia, issuġġerrixxa kif l-kunsill jista jara jekk l-iskema tad-district
operations, l-istess skemi li diġa tħaddem lil tlett ħaddiema assenjati mal-kunsill, toffriex u jekk tistax tassenja
xufier hija wkoll. B’hekk il-kunsill dejjem jifranka ftit aktar spejjeż.

26.8.4.6

Is-Sur Dalli fakkar ukoll lil kunsilliera kif l-Kunsill riċenti kien fl-istadji li jissieħeb ma’ kunsilli oħra fil-viċianzi, Balzan
u Attard, biex jiġi organizzat servizz simili ta’ trasport bi vann elettriku għall-anzjani. Huwa ta’ rendikont kif it-tlett
kunsilli filfatt iltaqgħu mal-Ministru kkonċernat u l-ministru kkonferma kif fil-futur il-probabbilta hija li ser jingħata
vann li jista jagħti dan is-servizz lil anzjani tal-erba’ lokalitajiet. Pero Is-Sur Dalli qal li jekk ser ikun hemm vann
wieħed biss 7 seater, dan żgur mhux ser jirnexxilu jlaħħaq mal-erba lokalitajiet f’daqqa u jaqdi lil kull anzjan li
jagħmel talba għal użu minn dan il-vann. Jekk minn lokalita waħda diġa jkollok 7 anzjani, anzjani mill-lokalitajiet loħra mhux ser ikollhom ċans igawdu mis-servizz.

26.8.4.7

Għalhekk kien hemm qbil unanimu biex il-kunsill jissottometti applikazzjoni għal trasport alternattiv li ser jinkludi
minn vann elettriku biex jagħti servizz għall-anzjani ħalli bil-kumdita jkunu jistgħu jagħmlu l-qadjiet mediċi
tagħhom. Kopja tal-applikazzjoni ser tintbgħat lil kunsilliera biex tiġi ffinalizatha.

26.8.5.1

Talba għal reserved parking fi Triq Antonio Azzopardi
Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill applikazzjoni għal implementazzjoni ta’ reserved parking fi
Triq Antonio Azzopardi. Hija qalet kif din l-applikazzjoni ġiet mimlija bħas-soltu u ntbagħtet għall-kunsiderazzjoni
ta’ TM bil-kummenti tal-kunsill.

26.8.5.2

Il-Kunsilliera ħadu nota ta’ dan l-item.

26.8.6.1

Keep clear Triq Preziosi Sqaq nru 2
Is-Sindku qal kif avviċiah resident bi talba biex tiġi mplementatha keep clear viċin ta’ Villa Francia minn wara, minn
Triq Preziosi sqaq nru 2. Ir-Resident qal kif qabel ma sar il-pavimentar li hemm quddiem il-bieb ta’ Villa Francia, filpassat kien hemm keep clear u dan ir-resident qed jitlob biex din terġa ssir.

26.8.6.2

Il-Kunsill qabel biex jekk filkas terġa ssir konsultazzjoni u applikazzjoni ma’ TM għal din l-implementazzjoni.

26.9

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

26.9.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ pagamenti numru 04/21 li kienet tinkludi l-ammonti tal-petty cash
ta’ €81.16 għax-xahar ta’ Marzu.

26.9.2

L-iskeda ta’ ħlasijiet kollha kienet proposta għall-approvazzjoni mill-Minority Leader Lorraine Farrugia li kienet
ssekondatha mill-Viċi Sindku Daniel Mallia. 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.

26.10

Applikazzjonijiet tal-Awtorita tal-Ippjanar

26.10.1

Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lil kunsilliera kif b’kollox kien hemm tlett applikazzjoni alarmanti u fuq suġġeriment
tat-town planner tal-kunsill, ser tkun qed tiġi ppreparatha ttra ta’ repreżentazzjoni għal kull applikazzjoni. Lapplikazzjonijiet li fuqhom ser ikunu qed jiġu sottomessi dawn l-ittri huma:
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PA 01594/20 – 1, Triq il-Forn, Sqaq Nru 5 (with a second access) from Triq il-Forn Sqaq 6, Lija;
PA 07441/20 – La Fontana 28 Triq Giovanni Barbara c/w Triq Pawlu Galea, Lija; u
PA 01771/21 – 43 Triq Annibale Preca.

26.11

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

26.11.1

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

26.11.2.1

Il-Viċi Sindku Daniel Mallia, fil-qosor tkellem dwar webinar li huwa attenda u li kien jitratta ħafna fuq l-inklużjoni
tat-tfal u żgħażagħ. Huwa qal kif minn dan il-webinar ħarġu ideat ta’ kif il-kunsill jista jinkludi aktar lit-tfal u żżgħażagħ fil-ħidma tiegħu. Fost l-eżempji li huwa ta nsibu; kunsiderazzjoni ta’ proposti ambjentali u ideat li jista
jkollhom iż-żgħażagħ inkluż parteċipazzjonijiet fi clean up days li jorganizza l-kunsill, ħruġ ta’ posters child friendly
dwar attivitajiet inkluż sport days, talks mill-kunsill fi skejjel, attivitajiet u inizjattivi favur tfal li jbatu minn ADHD
bħal pereżempju żbir ta’ lavender u rosemary li huma meqjusa bħala pjanti li jikreaw ambjent aktar kalm għal min
jbati bi ADHD, jitwaqqaf kunsill lokali tat-tfal, ikun hemm aċċess ta’ librerija pubblika etċ etċ.

26.11.2.2

Is-Sindku qal kif dawn huma punti kollha nteressati u talab lis-Sur Mallia biex jibgħat bil-miktub rapport żgħir dwar
dawn l-attivitajiet kollha biex b’hekk il-kunsill ikollu aktar dettal bil-kitba u dejjem jista jagħmel referenza għal din
il-kitba kemm il-darba jkun hemm kunsiderazzjoni li ssir xi attivita jew inizjattiva simili.

26.11.3.1

Is-Sur Cini reġgħa tkellem dwar it-Torri Belvedere fejn qal li jekk isir kif imwiegħed, il-proġett ta’ restawr fuq itTorri Belvedere għandu jkun iffinalizzat sa’ Mejju 2021. Dwar dan il-punt huwa reġgħa fakkar ukoll is-suġġeriment
li huwa ressaq fis-seduta preċedenti li għandu x’jaqsam mal-istorja ta’ Malta, meta Malta propju ħadet l-ewwel
kostituzzjoni fi 27 ta’ Mejju u l-iffirmar ta’ din il-kostituzzjoni propju sar fit-Torri Belvedere. Huwa kompla jgħid kif
irnexxilu jsib ritratt ta’ dan l-avveniment u ser jgħaddih lil kunsill, flimkien ma’ kitba li huwa diġa pprepara ukoll
biex tkun tista titweħħel plakka tal-perspex fit-torri la jkun irrestawrat bħala kommemorazzjoni ta’ dan lavveniment.

26.11.3.2

Is-Sur Dalli ser ikun qed jistenna lis-sur Cini jgħaddi l-kitba li huwa pprepara biex umbagħad tkun tista tiġi ordnatha
l-plakka, flimkien mar-ritratt.

26.11.4.1

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia reġgħat tkelmet fuq il-community gardens fejn qalet kif hija attendiet għal onlajn
meeting mal-heritage Malta fejn heritage Malta spjegat aktar il-kunċett ta’ dawn il-community gardens. Hija qalet
kif heritage Malta anke bgħatet imejl bid-dettalji kollha tal-proċess li huma mxew miegħu flimkien ma’ xi
kundizzjonijiet li ġew inkluża fil-kuntratt. Hija qalet kif fl-opinjoni tagħha dawn il-kundizzjonijiet huma applikabbli
għal kunsill, ħlief dawk il-kundizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ affarijiet storiċi. Is-Sinjorina Farrugia żiedet
tgħid kif issa f’idejn il-kunsill jiddeċiedi fl-liema akwata jista jagħmel xi inizjattiva simili kemm jekk issir fil-ġnien fejn
it-tennis court jew anke f’dik il-biċċa bil-ħamrija li hemm fi Triq Robert Mifsud Bonniċi fejn il-ground tal-futbol.

26.11.4.2

Is-Sur Dalli wieġeb kif huwa ser jara l-imejl dettaljatha li bgħatet Heritage Malta bil-kundizzjonijiet inklużi u biex
jekk filkas umbgħad dan is-suġġett jiġi diskuss fis-seduta li jmiss.

26.11.5.1

Is-sinjorina Farrugia qalet kif hija ukoll attendiet għall-webinar tat-tfal u żgħażagħ li attenda għalih il-viċi sindku u
filfatt reġgħat tkelmet dwar il-possibilita li l-kunsill jingħaqad ma’ Richmond foundation biex isiru xi korsijiet
edukattivi għar-residenti. Fost dawn il-korsijiet hija semmiet korsijiet li jitrattaw dwar mental first aid, parental
skills lessons u anke korsijiet dwar ADHD, li aktarx huma offruti b’xejn. Hija kompliet tissuġġerixxi wkoll li l-kunsill
missu jingħaqad ma’ xi youth worker li tkun stazzjonata fir-raħal biex tagħti pariri professjonali liż-żgħażagħ b’xi
problemi personali li jaf ikollhom.

26.11.5.2

Is-Sur Dalli qal kif dawn huma korsijiet li huwa m’għandhux problema li jsiru, pero talab lis-sinjorina Farrugia tagħti
daqsxejn ċans oħra għaliex il-probabbilta hija li korsijiet bħal dawn ser jiġu offruti b’xejn mir-Reġjun Ċentru u jkunu
miftuħa għal kulħadd. Huwa kompla jgħid kif ir-Reġjun daqt jibgħat lista ta’ korsijiet li ser joffri lil pubbliku biex
b’hekk ma ssirx duplikazzjoni tal-korsijiet mill-kunsilli. Dwar il-youth worker, is-Sur Dalli qal kif huwa jaf lil xi ħadd
li jaf joffri dan is-servizz u ser javviċinah b’din il-proposta.

26.11.6.1

Is-Sinjorina Farrugia qalet kif fi Triq Antonio Azzopardi man-naħa tal-ħajt fejn jipparkjaw il-karozzi, fit-tarf hemm
tumbata bil-konkons ġo kaxxa tal-parkeġġ. Hija qalet li meta jipparkjaw il-karozzi f’din il-kaxxa tal-parkeġġ qed
iħokku l-qiegħ tal-karozza, peress li għolja u għalhekk talbet biex titneħħa. Hija qalet li fil-passat dik kienet saret
għaliex resident kien jipparkja dgħajsa u biex żgur din tibqa soda f’postha u ma tiżloqx għal isfel, kienet saret ittumbata bil-konkos.
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26.11.6.2

Is-sindku talab lis-sinjorina Farrugia biex tibgħat ritratt ta’ din it-tumbata biex b’hekk jara x’azzjoni tista tittieħed
dwarha. Is-Sur Dalli talab ukoll biex għal darboħra lmenti ta’ materja bħal din jintbgħatu lil kunsill minn qabel biex
jidaħħalu fil-lista tal-ilmenti u xogħlijiet oħra, dan biex ma jkunx hemm dewmien lejn l-aħħar tas-seduta, fit-tmiem.

26.11.7.1

Is-Sinjorina Farrugia staqsiet lis-sindku jekk għandhux update dwar l-istat tal-latrina fil-pjazza.

26.11.7.2

Is-Sur Dalli qal kif huwa għadu qed jistenna l-kwotazzjoni għax-xogħol li hemm bżonn isir. Appena jkollu din ilkwotazzjoni huwa ser jiddiskuti mal-kunsill dan is-suġġett. Huwa qal kif anke l-latrina tal-ġnien hija ta’
preokkupazzjoni u qed jaħseb ħafna dwar rimedji ta’ x’jista jsir, speċjalment biex jitnaqqas ċertu abbuż u
vandaliżmu. Is-Sur Dalli ser jagħti rendikont lil kunsilliera dwar dan is-suġġett kif jkun il-waqt.

26.11.8

Il-laqgħa ntemmet fil-6:03pm.

26.11.9

Il-laqgħa li jmiss se ssir nhar L-Erbgħa 5 ta’ Mejju 2021 u kien hemm qbil b’mod unanimu biex il-laqgħa issir fl5:00pm onaljn.
Konfermati, illum l-Erbgħa 5 ta’ Mejju 2021.

IFFIRMAT
Anthony Dalli
Sindku
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IFFIRMATA
Pamela Borg
Segretarju Eżekuttiv
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