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 31
Data tal-laqgħa: Il-Ħamis 19 ta’ Awwissu 2021

Il-Kunsilli Lokali Ħal Lija ltaqa’ onlajn, fil-10.30 ta’ filgħodu.

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.

31.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

31.1.1

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġiji.

31.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Numru 30

31.2.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdu l-Minuti tat-tlettin laqgħa. Kopja tal-minuti ngħataw lil kull kunsillier qabel illaqgħa.

31.2.2

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

31.2.3

Fuq proposta tal-Viċi Sindku Daniel Mallia li kien issekondatha mill-Kunsillier Joseph Zahra il-minuti tat-tlettin
laqgħa ġew approvati unanimament.

31.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

31.3.1

Is-Sur Dalli nforma lil kunsilliera kif huwa ġie avviċinat mill-Ministeru tat-Turżimu u mill-Fondazzjoni tat-Turiżmu li
l-laqa t-talba tiegħu f’isem il-Kunsill, biex jiġu rranġati l-latrini pubbliċċi fil-Pjazza. Fil-ġejjien qarib għandu jiġi fuq ilpost, uffiċċjal mill-Ministeru biex mal-kunsill jara x-xogħol propost u x’hemm bżonn isir.

31.3.2

Is-Sindku tkellem dwar il-festa 2021 fejn qal li kollox jidher li mar sew biss kien hemm xi talbiet minn ħwienet u
każini biex jinħarġu xi mwejjed barra fit-triq u biex isir dan pero ma kienx hemm permess mill-Awtoritajiet tasSaħħa Pubblika. Is-Sur Dalli qal kif dwar dan huwa tkellem mal-Pulizija fejn dawn taw struzzjoni u kkonfermaw li
għal talbiet bħal dawn l-ewwel għandu jintalab permess mingħad id-Direttorat tas-Saħħa Pubblika. Huwa żied jgħid
li xi ħadd għamillu suġġeriment li l-Pjazza għandha tibda tingħalaq lejliet u nhar il-Festa. Din hija xi ħaġa li l-kunsill
għandu jieħu ħsieb għal sena oħra.

31.3.3

Is-Sur Dalli tkellem dwar ir-restawr tat-Torri Belvedere. Huwa nforma lil kunsilliera li kif jafu lkoll, ir-restawr tatTorri lest, ħlief għal xi arranġament tad-dawl fuq l-ewwel ċinta. Huwa qal ukoll kif ġie mitlub biex il-kunsill jindika
meta huma d-dati li jrid jinxtel it-Torri b’mod differenti, għax dan jista jiġi issetjat mill-llum. Is-Sindku spjega kif ilkunsill diġa prova jakwista din l-informazzjoni mingħand ħafna dipartimenti pero donnu ħadd m’għandu lista
b’dawn id-dati aġġornata. Għalhekk ser jistenna sa laqgħa oħra u qal kif alissa t-Torri se jixgħel warm white u ssulari ta’ fuq jixgħelu ħomor waqt inzul ix-xemx. Mal-lejl, umbgħad inaqqas is-saħħa tad-dawl minħabba l-light
pollution. Is-Sindku nforma lil kunslliera kif id-dawl il-ġdid li ġie installat fit-Torri ġie jiswa madwar EUR 30000 u
għalhekk il-kunsill qed jaħdem biex iġib stima ta’ kemm tiswa l-ispiża biex dan id-dawl jiġi nxurjat dan kemm
minħabba fini ta’ serq u anke ħsara. Kull floodlight tiswa aktar minn EUR 750.

31.3.4

Is-Sindku tkellem dwar l-iskema ta’ aċċessibilta u mobbilta li l-kunsill kien applika għalija biex isir open air gym filġnien. Huwa qal kif l-applikazzjoni tal-kunsill ġiet approvatha u l-kunsill ħa s-somma ta’ EUR 7800, li ser tammonta
għal kwazi 50% tal-ispiża li talab għaliha l-kunsill. It-Talba tal-kunsill kienet tinkludi l-ispejjeż għall-equipment u ttapit. B’hekk qed isir kalkolu li l-kunsill mill-fondi ser ikollu joħroġ ċirka EUR 8000.

31.3.5

Is-Sur Dalli qal kif kiteb imejl ukoll lill-Ministru Miriam Dalli dwar jekk tistax tagħti għajnuna biex jingħata face lift lil
Ġnien Rikreattiv fi Vjal it-Trasfigurazzjoni. Jumejn wara din l-imejl, is-Sindku spjega kif sar online meeting ma’
uffiċċjali mill-Ministeru, li miegħu attendiet is-Segretarju Eżekuttiv. Wara diskussjoni li saret waqt dan il-meeting,
is-Sindku talab biex il-kunsill jkollu għajnuna biex jinżabru sew is-sigar u jitneħħew dawk li huma nvażivi, issir
manutenzzjoni jew jinbidlu t-travi tal-injam li hemm fid-dħul tal-ġnien minn naħa ta’ Vjal it-Trasfigurazzjoni,
manutenzzjoni tal-gazeboo, jiġi rranġat il-ground tal-futbol, isir dawl ġdid, implementazzjoni ta’ bins u bankijiet
ġodda u pavimentar ġdid. Kien hemm qbil li se jżuru s-sit xi mpjegati tal-Ministeru biex jibdew it-taħdidiet ta’ kif
jisgġtu jassistu l-kunsill.

31.3.6

Is-Sindku nforma lil kunsilliera kif riċenti l-kunsill irċieva korrispondenza li ser isir intervent fi Triq is-Salvatur u xogħol
ta’ re-surfacing fi din it-triq ser jibda fi ftit ġimgħat oħra. Ir-Residenti ġew informati biex jekk hemm xi ħadd li jrid
jgħaddi xi suġġeriment lil IM, jista jagħmel dan mill-ewwel.
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31.3.7

Is-Sur Dalli qal kif wara meeting li kien sar ma’ TM ħdejn iċ-ċimiterju, dwar kif jista jiġi evitat il-periklu meta in-nies
jiġu biex jaqsmu ħalli jkunu jistgħu jżuru l-qraba mejtin tagħhom f’dan il-post, huwa kompla jagħmel kuntatt ukoll
ma’ IM dwar din il-kwistjoni, qabel ma jsir xi intervent fuq it-Triq. Filfatt IM qed jaraw u jikkunsidraw il-proposta ta’
zebra crossing fuq kull naħa taċ-ċimiterju.

31.3.8

Is-Sindku tkellem dwar l-implementazzjoni ta’ one-way fi Triq Carmelo Farrugia. Huwa fakkar kif il-kunsill sad-data
30.07.2021, kien qed jistenna u jieħu nota tal-feedback tar-residenti u filfatt il-kunsill irċieva disa u għoxrin (29)
risposta sa din id-data. Sitta u għoxrin (26) mir-residenti ma jaqblux mal-proposta filwaqt li tlieta (3) jaqblu. IsSindku kompla jgħid kif huwa ukoll beda jiltaqgħa ma’ xi wħud mir-residenti li kitbu jew għamlu suġġerimenti u
jidher li ħafna mir-residenti fehmu l-kunċett, basta jkun kollox assigurat b’survey. Hemm xi tlett (3) residenti li ma
qablux imma ma għamlu l-ebda proposta oħra minnflokk. Is-Sur Dalli qal li kif diġa kien qabel il-kunsill fi seduti
preċedenti, issa wasal iż-żmien li l-kunsill jagħmel traffic survey u huwa qed jiproponi li dan għandu jsir lejn l-ewwel
ġimgħa ta’ Settembru qabel tibda s-sena skolastika. It-Tieni survey irid isir lejn it-tielet ġimgħa ta’ Ottubru meta liskejjel kollha inkluż l-Universita u l-Kinder ikunu bdew allura jkollna stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni. Għalhekk isSegretarju Eżekuttiv se ggib 3 kwotazzjonijiet jekk hemm bżonn u tista tmexxi bl-irħas prezz kif ġie diskuss f’seduta
oħra.

31.3.9

Is-Sindku tkellem dwar ix-xiri ta’ vann ġdid għal ħaddiema tal-kunsill fejn bi dispjaċir qal li l-Vann li l-kunsill kien ser
imexxi bih u kellu ħsieb jixtri, laħaq ġie mibgħjuh. Għalhekk huwa qal kif l-aħjar jerġa jinbeda l-proċess mill-ġdid u
tinħareġ sejħa onlajn bis-sistema tal-EPPS.

31.3.10

Is-Sur Dalli tkellem dwar il-punt li qajmet is-Sinjorina Farrugia fis-seduta preċedenti fejn il-kappella tal-Mirakli.
Huwa spjega kif mar fuq il-post u jidher ċar li fuq in-naħa tal-bieb tal-ġenb tal-Kappella hemm double yellow line li
ma tantx jidher. Ħdejn dan id-double yellow line umbgħad hemm l-iStage li m’għandhux kaxxa u allura meta
jipparkja xi ħadd hemm it-triq qed tidjieq. Is-Sindku kompla jgħid kif, in-naħa tal-bieb prinċipali tal-Kappella, double
yellow line ma jidhirx li hemm u jrid isir skond ir-regolamenti tat-traffiku. Ukoll fuq it-tarf tal-bankina jidher li kien
hemm xi kopplu li ttajjar u fadal biss il-ħadida ta’ ġewwa u l-biċċa konkos fil-qiegħ. Huwa ser jibda lil ħaddiema talkunsill biex jaraw kif jistgħu ineħħu dan il-periklu.

31.3.11

Is-Sindku tkellem dwar ix-xogħol ta’ resurfacing li ser isir fi Triq Carmelo Farrugia. Huwa qal kif donnu intlaħaq
ftehiem bejn il-Kunsill u IM dwar kif ser issiru l-ħlasijiet. Huwa flimkien mas-Segretarju Eżkuttiv kietbu lil IM u lil
Water Services biex ikunu jafu l-ispejjeż kemm huma u min ser iħallas. IM għamlita ċara u tonda li hija se tħallas
tar-rebuilding, asphalt u l-ispejjeż tal-Perit tal-Kunsill, li ser ikun qed jagħmel is-superviżjoni. Il-WSC trid li l-Kunsill
iħallas il-culvert fejn se jitpoġġa l-main tal-ilma li dan jiswa ċirka EUR 4750 u wkoll tal-manhole tad-drainage li tiswa
ċirka EUR 2500. Il-Kunsill għamel l-argument li l-kostruzzjoni ta’ din it-triq ma talabiex il-kunsill u din hija triq
purament ġdida, għalhekk m’għandhux jidħol fl-ebda spiża għax dan it-tip ta’ xogħol mhux iddelegat lill Kunsill. IlKunsill irraġuna wkoll li billi jkun hemm xi spiża żgħira ma tkunx problema għaliex finalment ir-residenti għandu
jkollhom servizzi tajbin u mill-aħjar. Finalmemt is-Sur Dalli qal li kellu telefonata li issa se tigi kkonfermata bil-miktub
fejn il-Kunsill minn din is-somma kollha jrid joħroġ biss madwar EUR 2500.
Hawnhekk is-Sindku rringrazzja lis-Segretarju Eżekuttiv għas-servizz eċċellenti u effiċċjenti tagħha waqt dawn innegozjati u x-xogħol kollu li għadu kemm ta spjegazzjoni tiegħu, biex ma jintilifx ħin u jinkisbu riżultati tajbin għal
ġid ta’ kulħadd.

31.4

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera

31.4.1

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera bil-miktub ma kienx hemm. Is-Sur Ċini kellu mistoqsija żgħira li ma
kienetx bil-miktub li pero s-Sindku aċċetta jwieġeb xorta waħda.

31.4.2

Is-Sur Ċini tkellem dwar għalqa li hemm fi Triq Depiro Gourgion li sfortunatament qed tintuża bħala dumping site
u staqsa jekk il-kunsill jistax jgħin u jagħmel xi ħaġa biex din titnaddaf. Is-Sindku wieġeb kif dik hija propjeta privata
u huwa diġa għamel kuntatt mas-Sid biex inaddaffa iżda s-sid qed issib diffikulta biex jagħmel dan waħdu.

31.4.3

Għalhekk is-sindku ssuġġerrixxa kif il-kunsill ser jara jistax jakkwista tlett kwotazzjonijiet għat-tindif ta’ din l-għalqa
u skond kemm ikunu l-ammonti ta’ dawn il-kwotazzjonijiet, l-kunsill għandu jara jekk jistax jgħin lis-sid billi jmexxi
b’waħda mill-kwotazzjonijiet u jnaddaf din l-għalqa. Is-sindku qal li avża lis-sid ukoll li kemm il-darba n-nies ser
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jibqgħu jitfgħu l-iskart fl-għalqa huwa jaf ikollu jerfa r-responsabbilta li jtella ħajt aktar għoli biex jimpedi lin-nies
milli jitfgħu aktar skart.
31.4.4

Is-Sur Zahra qal li tista anke titweħħel tabella fuq is-sit fejn tavża lin-nies biex ma jitfgħux skart u minn jinqabad jitfa
xi skart jista jeħel xi penali. Is-Sindku ma sabx oġġezzjoni għal dan is-suġġeriment.

31.4.5

Kif kienet qed issir diskussjoni fuq triq Depiro Gourgion, is-Sinjorina Lorraine Farrugia staqsiet jekk hemmx ċans li
din it-triq, parti minnha issir bit-tarmac ukoll. Is-Sindku wieġeb kif il-kunsill ma jistax jagħmila hu bit-tarmac pero
jista jagħmel talba ma’ IM kif diġa ressqu t-talbiet tagħhom ħafna mir-residenti ta’ din it-triq, mal-istess entita u
jidher filfatt li dawn it-talbiet hemm ċans li jiġu milqugħha.

31.5

Korrispondenza

31.5.1

Is-Sinjorina Farrugia għamlet rimarka dwar korrispondenza numru 0235/21. Is-Segretarju Eżekujttiv infurmata kif
dik kienet korrispondenza mingħand resident bis-suġġerimenti tiegħu dwar il-proposta tal-oneway fi Triq Carmelo
Farrugia c/w Triq Annibale Preca.

31.5.2

Il-Minority Leader, Lorraine Farrugia xtaqet tkun taf dwar xiex titratta korrispondenza numru 0243/21. IsSegretarju Eżekuttiv infurmata kif dik il-korrispondenza għandha x’taqsam mal-applikazzjoni tal-kunsill li
ssottometta il-kunsill mad-dipartiment biex jiprova jakwista propjeta ġdida bil-kiri għal użu tal-uffiċċini ġodda. Hija
qalet kif fuq din il-kwistjoni, l-applikazzjoni tal-kunsill għadha on-going u l-kunsill għadu qed jistenna risposta
mingħand id-dipartiment dwar kif ser jiproċedi. Sfortunatament din l-applikazzjoni qed tieħu fit-tul wisq u lMinisteru tal-Finanzi qed jibqa jitlob lil kunsill għal diversi klarifiki minkejja li ħafna minn dawn il-klarifiki l-kunsill
diġa kollha bgħattom annessi mal-applikazzjoni tiegħu. Fl-aħħar korrispondenza li ntbgħatet il-ministeru reġgħa
talab għal komunikazzjoni bejn Lands Authority u l-kunsill fejn Lands Authority qed tikkonferma li m’għandix artijiet
tal-gvern li tista tagħti lil kunsill bil-kiri. Din il-korrispondenza kienet diġa nkluża mal-applikazzjoni tal-kunsill pero
għal xi raġuni jew oħra il-Ministeru reġgħa ried korrispondenza aktar riċenti u ċara mingħand Lands Authority.

31.5.3

Il-Kunsillier Ċini xtaq ikun jaf x’inhi korrispondenza nru 0251/21 bl-isem ‘Parking boxes’. Is-Segretarju Eżekuttiv
infurmatu kif residenta kitbet lil kunsill biex il-parkeġġi fi Triq Sir Ugo Mifsud isiru b’mod differenti minn kif qegħdin
bħala struttura. Il-Kunsill wieġeb lil din ir-residenta fejn qal li l-linji tal-parkeġġ saru minn IM wara li t-triq saret bittarmac u għalhekk il-kunsill ma tantx jista jkun ta’ għajnuna għax IM penġiet dawn il-parkeġġi bi ċertu struttura bi
skop u biex jkun hemm aktar spazji.

31.6

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport Finanzjarju finali għas-sena 2020

31.6.1

Dan l-item kellu jerġa jiġi maqbuż u ser jiġi diskuss fi seduta oħra peress li r-rapport kien għadu mhux iffinalizzat u
kien għadt baqa xi klarifikazzjonijiet xi jsiru bejn l-awdituri u l-accountant.

31.7

Ħitan tas-sejjieħ

31.7.1

Is-Sindku, flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv taw rendikont dwar il-proġett tal-ħitan tas-sejjieħ u il-fondi li sa ssa
ġew utilizzati taħt Miżura 4.4. Is-Sur Dalli qal li kif ix-xogħol ta’ restawr fuq il-ħitan tas-sejjieħ kif kien maqbul li
għandu jsir mill-Kunsill preċedenti huwa lest. Għalhekk issa, kif approvat minn dan il-Kunsill u peress li baqa fondi
mill-proġett, ser issir restawr fuq ħajt ieħor quddiem il-Kappella tal-Kunċizzjoni. Il-Bidwi ta’ dan il-ħajt qabel u ffirma
d-dokumenti neċċessarji, u għalhekk il-Perit tal-kunsill ser jipprepara d-DNO biex japplika mal-PA.

31.7.2

L-ARPA ma sabitx oġġezzjoni li l-kunsill ikompli jutilizza l-fondi li għadt baqa fuq restawr ta’ ħitan oħra diment li
timtela applikazzjoni kif suppost. Huwa kompla jgħid kif fi ftit minuti oħra s-Segretarju Eżekuttiv se tagħti rendikont
ta’ x’ġie użat bħala fondi fuq bażi tal-BOQs ippreparati mill-Perit tal-Kunsill. Jidher li fadal bizzejjed flus, biex apparti
l-ħajt li approva l-aħħar il-kunsill, quddiem il-kappella tal-Kunċizzjoni, jistgħu jsiru ukoll xi ħitan oħra żgħar. Flakwata ta’ ħdejn il-kappella tal-Kunċizzjoni u Ħalmann jidher li nqegħda kulħadd u żewġ ħitan tas-sejjieħ biss ma
ġewx irrestawrati u dan għaliex il-bdiewa ma jridux li jintmessu u filfatt qatt ma applikaw. Hemm bidwi ieħor li
jixtieq isir intervent fuq il-ħajt tiegħu imma dan inserta jmiss mal-għalqa ta’ sid li ma jridx li jsir ix-xogħol fuq iċ-ċint
tiegħu.

31.7.3

Is-Sinjorina Borg spjegat li l-fond totali allokat, inkluż il-parti tal-kunsill jammonta għal €141,023.81. Minn dan lammont intuża fond totali ta’ €108,316.11 fejn saru erba’ ħitan tas-sejjieħ li kien applika għalihom il-kunsill; fi Triq
il-Mitħna, Sqaq ta’ Sejduna, Trejqet Kejriku Ġakbu Abela, u Triq Ħalmann. Ma’ din is-somma hemm inkluż ukoll l-
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estimi tal-ħajt il-ġdid li approva l-kunsill biex jiġi rrestawrat ukoll fl-laqgħa riċenti, dak li jinstab fi Triq il-Mitħna
kantuniera ma’ Triq Ħalmann (quddiem il-kappella tal-Kunċizzjoni).
31.7.4

Is-Sinjorina Borg kompliet tgħid li xorta ser jifdal bilanċ li jammonta għal €32,707.70, li jekk irid il-kunsill bihom jista
jiproponi li jsir xi ħajt ieħor. Hawnhekk hija reġgħat ħalliet f’idejn is-Sindku biex jitkellem u jispjega aktar issitwazzjoni biex b’hekk tittieħed deċiżjoni u jiddaħħlu l-applikazzjonijiet neċessarji għal ħitan il-ġodda mal-ARPA u
ma jintilifx il-komplament tal-bilanċ.

31.7.5

Is-Sindku kkonferma dak kollu li qalet is-Sinjorina Borg. Bil-bilanċ pendenti ta’ €32,707.70, huwa qed jiproponi li lkunsill għandu jieħu ħsieb il-ħajt li hemm perikoluż u li qed jaqa fi Triq Antonio Azzopardi. Filfatt dan il-kunsill kien
diġa prova japplika għalih imma ma kienx ingħata fondi. Pero s-Sindku rrimarka li biex dan il-ħajt isir kollu, ser jiswa
ħafna flus aktar mill-bilanċ pendenti. Minħabba dan huwa qal kif il-kunsill għandu mqarr jikkonferma jekk jistax isir
parti minnu, dik l-aktar perikoluża fejn qed jaqa il-ġebel.

31.7.6

Kemm il-darba dan ma jistax jsir u l-ispiża biex jiġi rrestawrat dan il-ħajt tibqa waħda għolja, is-Sur Dalli ppropona
ukoll parti minn ħajt ieħor fi Triq il-Mitħna, fejn il-kappella tal-Mirakli. Pero hawnhekk qal ukoll li wieħed irid
joqgħod attent li jirranġa l-ħajt biss u li dan l-ħajt mhux qed imiss ma’ xi kmamar għaliex jekk qed imiss magħhom
dawn jistgħu jaqaw waqt li jkun qed isir ir-restawr u l-fondi mhux permessi jiġu utilizzati biex dawn il-kmamar
jitranġaw ukoll. Filfatt il-kunsill talab għal parir tal-perit dwar dan il-ħajt.

31.7.7

Is-Sur Dalli fakkar ukoll li dawn l-aħħar ħitan li ser jiġu proposti għar-restawr inkluż dak ta’ quddiem il-kappella talKunċizzjoni għadt iridu jiġu approvati mill-Awtorita kompetenti, l-ARPA. Is-Sindku enfażizza ukoll kif ix-xogħol se
jibqa jsir mill-kuntarttur eżistenti peress li l-kunsill kien intrabat miegħu bl-ammont totali li kien jaqra EUR
141,023.81, inkluz il-VAT.

31.7.8

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia ssuġġeriet li jiġi rrestawrat il-ħajt li hemm imwaqqa fi Triq Kardinal Ferretti li hija
rrapurtat diversi drabi. Is-Sindku qal kif dak il-ħajt l-kunsill diġa kellem lis-sid dwaru diversi drabi biex itellaw kif
suppost. Is-Sur Dalli qal ukoll kif hemm ħitan fir-raħal li huma aktar ta’ bżonn li jiġu rrestawrati kkumparat ma’ dak
ta’ Triq Kardinal Ferretti. Huwa qal kif hemm ħajt ieħor li jkun sabiħ jiġi rrestawrat fi Triq Salvu Mifsud kantuniera
ma’ Triq Dun Ġużepp Tanti. Is-Sindku spjega kif jekk jiġi rrestawrat dan il-ħajt anke tissolva problema oħra tat-toqba
bl-ilma li kurrenti qed jinġema peress li l-ħajt mhux qiegħed mibni kif suppost. Is-Sinjorina Farrugia qablet li dan ilħajt għandu jiġi kkunsidrat biex isir restawr fuqu, pero reġgħat ukoll sostniet li anke ta’ Triq Kardinal Ferretti hemm
bżonn jiġi rranġat.

31.7.9

Ġie deċiż li ssir lista tal-ħitan li għandhom bżonn restawr u l-kunsill ser jerġa jiddiskuti din il-lista fi laqgħa oħra biex
umbgħad jiproċedi.

31.8

Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kunsill u lmenti

31.8.1.1

Talba għal motor cycle bay fi Triq Carmelo Farrugia
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet fuq il-mejda tal-kunsill talba biex issir motor cycle bay fi Triq Carmelo Farrugia. Dwar
dan l-item hija ħalliet fejn is-Sindku biex ikompli jispjega.

31.8.1.2

Is-Sindku qal li avviċinawh xi nies biex fi Triq Carmelo Farrugia issir motor cycle bay u din it-talba faċilment tista tiġi
milqugħa għax hemm spazji vakanti fejn tista ssir MC Bay. Huwa qal li ser imur jara fejn l-aħjar issir u tiġi sottomessa
applikazzjoni ma’ TM.

31.8.1.3

Il-Kunsill approva din it-talba unanimament.

31.8.2.1

Talba ma’ TM biex isiru double yellow lines fi Triq Antonio Azzopardi bil-permess
Is-Segretarju Eżekuttiv ħalliet f’idejn is-sindku biex jitkellem aktar fid-dettal dwar dan l-item.

31.8.2.2

Is-Sindku spjega kif fi Triq Antonio Azzopardi qed jkun hemm daqsxejn ta’ problema u pika bejn xi residenti
minħabba żewġ double yellow lines. Fil-qosor spjega kif f’din it-triq hemm double yellow line ġewwa nett tat-triq
u double line ieħor fil-kantuniera tat-triq li l-kunsill ma jafx sarux bil-permess jew le. Permessi għaż-żewġ linji jidher
li m’hemmx għax m’hemm l-ebda dokumentazzjoni ta’ din. Lir-residenti li qed jimpika, is-Sindku qalhom biex imorru
jilmentaw dwar dan il-każ ma’ TM dirett. Mid-dehra TM iddeċidiet ta’ x’għandu jsir pero l-kunsill għadu ma ġiex
infurmat b’din id-deċiżjoni.
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31.8.2.3

Is-Sur Dalli kompla jgħid kif għalhekk huwa ser iggib lil TM fuq il-post, biex tara jekk dawn il-linji mhux bil-permess
u jekk le filkas l-kunsill japplika għal permess kif għandu jkun.

31.8.3.1

Permess ta’ mwejjed u siġġijiet – Tal-Villaġġ Wine bar
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet fuq il-mejda tal-kunsill għall-attenzjoni tal-kunsilliera permess maħruġ mill-MTA lissid tal-wine bar tal-Villaġġ li hemm fi Triq il-Forn, biex is-Sid ikun jista joħroġ l-imwejjed u siġġijiet quddiem il-ħanut
u anke fil-ġenb.

31.8.3.2

Dan il-permess intalab u ngħata għaliex il-bar ġewwa huwa żgħir u minħabba r-restrizzjonijiet tad-distanza talCOVID 19, ftit jista jkun hemm imwejjed fuq ġewwa. Għalhekk is-Sid applika mal-MTA u mad-dipartiment tas-saħħa
kif suppost għandu jagħmel, biex jingħata awtorizazzjoni joħroġ xi imwejjed barra bħala kumpens fuq in-nuqqas
ta’spazju li għandu fuq ġewwa. Is-Segretarju Eżekkutiv uriet pjanta u ritratt lil kunsilliera ta’ kif inħareġ il-permezz
u kif għandhom jitpoġġew dawn l-imwejjed eżatti.

31.8.3.3

Is-Sindku qal kif bħal dan is-sid, fil-festa tas-Salvatur kienn hemm erba bars oħra li talbu biex joħorġu l-imwejjed u
siġġijiet. Kif qalet tajjeb is-Segretarju Eżekuttiv, is-Sindku spjega kif il-kunsill ma setax jagħti permess hu u kien
hemm ftehiem li ffirma għalih il-kunsill bejn l-MTA u d-dipartiment tas-saħħa, li permessi għal imwejjed u siġġijiet
jingħataw biss mill-MTA u d-Dipartiment tas-saħħa minħabba il-covid. Il-Kunsill umbgħad wara li tinħareġ lapprovazzjoni mingħand l-MTA u d-dipartiment tas-saħħa jista jagħmel in-no objection tiegħu. Dan ikkonfermatu
ukoll l-għassa tal-pulizija.

31.8.3.4

Is-Sur Dalli qal kif huwa ma jsibx oġġezzjoni għal permess ta’ imwejjed u siġġijiet tal-Wine bar fuq bażi tal-pjanta
sottomessa, biss huwa ma jaqbilx biss li hemm miktub unused pavement għax filfatt dik il-bankina tintuża. Is-sindku
qal li anke għandha issir preambola li m’għandux jitneħħa l-parkeġġ fil-kantuniera u lanqas jkun hemm ostaklu
quddiem it-tieqa tad-dar li hemm viċin il-wine bar. Ilbqija s-Sindku kkonferma li qatt ma kien hem xi tgergir dwar
dan il-wine bar mir-residenti u għalhekk il-kunsill m’għandux iċċaħdu milli jibbenifika minn aktar imwejjed diment
li fuq ġewwa m’għandhux spazju biżejjed minħabba d-distanza li bilfors trid tinżamm.

31.8.3.5

Il-Kunsilliera qablu u għalhekk is-Segretarju Eżekuttiv għandu tibgħat dawn il-kundizzjonijiet lil MTA biex jiġu nklużi
fil-permess.

31.9

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

31.9.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ pagamenti numru 08/21 li kienet tinkludi l-ammonti tal-petty cash ta’
€70.52 għax-xahar ta’ Lulju.

31.9.2

L-iskeda ta’ ħlasijiet kollha kienet proposta għall-approvazzjoni mill-Kunsillier Calcedonio Ċini li kien ssekondat millMill-Minority Leader Lorraine Farrugia. 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, l-pagament tal-petty cash ser joħroġ fuq isem is-sindku u s-sindku umbagħad jagħti l-ammont tal-flus kontanti
lis-Segretarju Eżekuttiv lura.

31.10

Applikazzjonijiet tal-Awtorita tal-Ippjanar

31.10.1

Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lil kunsilliera kif b’kollox sad-data tas-seduta, ma kienx hemm applikazzjonijiet
alarmanti ġodda. Hija fakret biss lil kunsill dwar jekk jixtieq joġġezzjona għal permess numru PA 04562/21, fi 1, Triq
il-Kunċizzjoni c/w Triq il-Forn, Sqaq nru 3 , fuq parir li ngħata mit-Town planner.

31.10.2

Is-Segretarju Eżekuttiv uriet l-isketch ta’ dan il-permess lil kunsilliera flimkien mal-kummenti tat-townplanner, u
wara diskussjoni żgħira l-kunsill unanimament qabel li għandha tidaħħal ittra ta’ rapreżentazzjoni mal-PA fuq dan
il-permess.

31.11

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

31.11.1

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

31.11.2.1

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia qalet li avviċinawha xi nies bi lmenti li qed jintefa ħafna ħmieġ fil-ħamrija u ħaxix li
hemm fil-passaġġ ta’ ħdejn it-Torri. Hija qalet kif dak il-ħin stess tas-seduta rċeviet xi ritratti bil-ħmieġ li ser
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tibgħathom lis-Segretarju Eżekuttiv. Is-Sinjorina Lorraine Farrugia qed tissuġġerrixi li jsir xi ħaġa biex in-nies ma
jibqgħux jitfgħu ħmieġ hemm ukoll.
31.11.2.2

Is-Sindku qal kif riċenti għamel kuntatt mal-Ministeru ta’ Miriam Dalli fejn il-Ministeru lest jgħin lil kunsill biex jerġa
jagħti dehra aħjar lil Ġnien Ċentru Rikreattiv. Huwa qal kif filkas ser jitlob l-għajnuna lil l-istess Ministeru dwar din
il-biċċa tax-xogħol u naraw x’jista jsir, jekk hemm bżonn anke tabelli.

31.11.3

Il-Viċi Sindku Daniel Mallia tkellem dwar il-mobility week fejn qal li xtaq li l-kunsill japplika għal din l-inizjattiva biex
issir Car free day fi triq partikulari fir-raħal. Din l-applikazzjoni pero għal din is-sena mhux ser issir peress li d-data
ta’ skadenza biex tidaħħal l-applikazzjoni kienet l-għada tal-laqgħa u għalhekk il-kunsill żgur mhux ser jilħaq
jissottometti l-applikazzjoni bid-dettalji kollha.

31.11.4

Il-laqgħa ntemmet f’11:30am.

31.11.5

Il-laqgħa li jmiss se ssir nhar l-Erbgħa 15 ta’ Settembru 2021 u kien hemm qbil b’mod unanimu biex il-laqgħa issir
fl-4:30pm onaljn.
Konfermati, illum l-Erbgħa 15 ta’ Settembru 2021.

IFFIRMAT
Anthony Dalli
Sindku
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Pamela Borg
Segretarju Eżekuttiv

Paġna 7/7

