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 37
Data tal-laqgħa: L-Erbgħa 09 ta’ Frar 2022

Il-Kunsilli Lokali Ħal Lija ltaqa’ onlajn, fil-5.30 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.

37.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

37.1.1

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġiji.

37.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Numru 36

37.2.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdu l-Minuti tas-sitta u tlettin laqgħa. Kopja tal-minuti ngħataw lil kull kunsillier qabel
il-laqgħa.

37.2.2

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

37.2.3

Fuq proposta tal-Kunsillier Calcedonio Cini li kien issekondat mill-Kunsillier Joseph Zahra, l-minuti tas-sitta u tlettin
laqgħa ġew approvati unanimament.

37.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

37.3.1.1

Is-Sur Dalli tkellem fuq Triq il-Kbira. Huwa qal kif riċentament intalab meeting mal-Istorm Water Project dwar ilqagħda tal-għarar fi Triq il-Kbira minn qabel is-Sala Parrokkjali, sat-Three Villages Bar. Dan id-Dipartiment laqgħa
mill-ewwel it-talba tal-kunsill u ġew fuq il-post biex jiddiskutu miegħu flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv (bħala
rapreżentanti tal-kunsill). L-uffiċċjali tal-istorm water project fehmu l-problema li hemm tal-għargħar u għamlu
pjan bil-miktub ta’ x'jista jsir biex titaffa din il-problema. Dawn il-proposti huma stess għaddewhom lil IM biex jiġu
kkunsidrati. Hawnhekk is-Sindku fakkar li l-kunsill kien diġa avża lil IM b’din il-problema f'Mejju 2021 meta bdew
id-diskussjonijiet dwar il-proġett. Anke residenti ta’ l-istess triq kienu infurmaw lil IM.

37.3.1.2

L-uffiċċjali tal-istorm water project kif kienu fir-raħal, marru wkoll fi Sqaq Nru 1, fi Triq San Andrija, biex jaraw
jistax isir culvert li jitfa l-ilma f'ġibja li hemm gol-isqaq. Irriżulta pero li l-ġibja mhux kbira biżejjed biex tilqa l-ilma
tat-triq ħalli ma jinżilx lejn Triq Enejja u ma jispiċċax ġo Triq il-Kbira. Dwar it-tielet sit li żaru l-uffiċċjali tal-istorm
water project, is-Sur Dalli qal li ser titkellem dwar dan is-Segretarju Eżekuttiv aktar il-quddiem fis-seduta.

37.3.1.3

Is-Sur Dalli kompla jgħid li meta umbgħad ġew l-uffiċċjali ta’ IM dwar din il-problema, deher biċ-ċar li IM aċċettatx
il-proposti tal-ilqugh tal-ilma tax-xita li ġew imressqa mid-dipartiment tal-istorm water project. Għalhekk ix-xogħol
tat-tarmac fi Triq il-Kbira ser ikompli kif kien ippjanat, ħlief għal xi tibdil fil-pjazzetta ta’ bejn Triq San Andrija, Triq
il-Forn u Triq il-Kbira, li ser isir bl-imprint minħabba li nfaqgħu xi xriek tal-ġibjun li hemm f’din il-pjazzetta. Sar ukoll
rapport tal-ġibjun bi scanner minn entita privata u dan suppost li ser jingħata lil kunsill biex jinżamm għal użu
tiegħu aktar il-quddiem. Hawnhekk is-Sur Dalli qal li huwa li qed jagħmel kuntatt ma’ din l-entita biex il-kunsill
jikseb aktar rapporti bħal dan ta’ fejn hemm aktar ġwiebi jew xelters li jkunu jistgħu jintużaw u jinżammu fl-istorja
tar-raħal.

37.3.1.4

Is-Sindku qal li x-xogħol ta’ preprazzjoni għal wiċċ ġdid fi Triq il-Kbira u Triq Ramiro Barbaro, bdew din il-ġimgħa.

37.3.2

Is-Sur Dalli tkellem dwar ix-xogħlijiet li qed isiru minn WSC fi Triq N. Cottoner, Triq Ħal Bordi u Triq tal-Mirakli.
Huwa qal li x-xogħol f'dawn l-inħawi miexi tajjeb ħafna. Spjega kif barra x-xogħol fuq il-main tal-ilma, ser tkun qed
issir trinka biex jitla cable tad-dawl mis-sub station li hemm fl-istess triq. Dan ser isir biex jissaħaħ id-dawl fl-inħawi.
Enemalta ser tkun qed tagħmel it-tarmac biss fuq it-trinka li se tinfetaħ u f’isem il-kunsill u bħala sindku, is-Sur
Dall qal li huwa oġġezzjona li dan mhux xogħol. Il-Kunsill kien qabel li jagħmel xi ftit metri ta’ bankina fejn l-ilma
ser ikun qed jgħaddi mit-triq. Is-Sur Dalli qal li talab laqgħa ma’ IM biex forsi tinkiseb l- għajnuna u jsir il-wiċċ ġdid
fil-kumplamnet tat-tlett toroq.

37.3.3

Is-Sindku tkellem fuq il-ġnien ċentru Rikreattiv. Huwa qal kif f'Settembru li għadda kien informa lil Kunsill li ser
jitlob lill-Ministru Dalli biex minn naħa tal-Parks Malta tingħata għajnuna fit-tisbieħ tal-Ġnien Rikreattiv. Filfatt
dwar dan kien sar meeting fil-post u Parks Malta kellha tiddiskuti t-talbiet tal-kunsill biex isir tisbieħ fil-ġnien. IsSur Dalli għarraf lil kunsilliera kif dakinhar tas-seduta stess irċieva messaġġ li l-ewwel talba li huwa għamel, talbdil tal-kannizzata fid-dħul tal-ġnien, ġiet milqugħha u din ser tinbidel fil-jiem li ġejjin. Huwa żied jgħid li ser ikompli
jirsisti biex jikseb aktar għajnuna mingħand Parks Malta.
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37.3.4

Is-Sur Dalli tkellem dwar l-uffiċċju l-ġdid tal-kunsill. Huwa informa lil Kunsilliera li talab lil HSBC Malta plc biex
jagħtu lil kunsill għajnuna b'xi għamara li qed ikollhom żejda meta jingħalqu xi fergħat. Huwa qal kif HSBC tat xi 30
siġġu f'kundizzjoni tajba ħafna. Fil-ġranet li ġejjin il-kunsill ser ikun qed jirċievi aktar għamara. Is-Sindku spjega kif
il-kunsill ovvjament irid iħallas tal-ġarr biss ta’ din l-għamara.

37.4

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera

37.4.1

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

37.5

Korrispondenza

37.5.1

Rapport ta’ korrispondenza għal din is-seduta ma kienx hemm. Is-Segretarju Eżekuttiv spjegat lis-Sindku u lil
Kunsilliera kif is-sistema li kienet tiġi użata biex jinħareġ dan ir-rapport ġiet imwaqfa mid-Dipartment tal-Gvern
Lokali u m’għadhix topera. Id-Dipartiment tal-Gvern Lokali qed jaħdem biex jintroduċi sistema oħra lil kunsilli lokali
fuq Ms. Teams li biha jkun jista jibda jerġa jirreġistra l-korrispondenza kollha li jirċievi l-kunsill. Din is-sistema
għadha qed tiġi mplementatha u bħalissa qed isir merging tas-sistema l-antika fuq is-sistema l-ġdida ta’ Teams.
Qabel ma tiġi kkreatha din is-sistema mhux ser ikun possibbili li jingħata rapport tal-korrispondenza.

37.6

Rendikont dwar is-Sejħa għall-Skrivan (Skala 15 F/T) mall-Kunsill Lokali ta’ Ħal Lija

37.6.1

Is-Segretarju Eżekuttiv għarfet lis-Sindku u lil Kunsilliera kif hija bħalissa qed timxi mal-proċess u l-linji gwida tadDipartiment tal-Gvern Lokali biex isir ingaġġ għal skrivan fuq Skala 15. Kif titlob il-proċedura, din is-sejħa l-ewwel
ħarġet interna fil-Kunsill Lokali ta’ Ħal Lija u umbgħad fil- 31 ta’ Jannar 2022 din is-sejħa ħarġet fil-Kunsilli Lokali u
Reġjonali kollha.

37.6.2

Is-Sinjorina Borg kompliet tgħid kif din is-sejħa għandha sad-9 ta’ Frar 2022 u l-kunsill irċieva applikazzjoni waħda
biss mingħand skrivana li naturalment bħalissa qed taħdem ġo kunsill ieħor u uriet interess li tiġi taħdem fil-Kunsill
ta’ Ħal Lija. Għalhekk is-Sinjorina Borg għarfet lil kunsilliera biex jiftehmu dwar data u ħin ta’ meta huwa
konvenjenti għalihom biex isir l-interview ma’ din il-persuna. Hija fakret lil Kunsilliera li kemm il-darba din ilpersuna, wara li jsir l-interview magħha, jirriżulta li ma tilħaqx ir-rekwiżiti neċessarji ta’ l-irwol li għandhu bżonn
il-kunsill, hija ser tkompli bil-proċedura billi tagħmel kuntatt ma’ Jobsplus biex jintbgħatu lil kunsill listi bil-lismijiet
tan-nies li għandhom interess jaħdmu fi kariga simili.

37.6.3

Is-Sindku u l-Kunsilliera qablu li għandhu jsir interview mal-persuna li applikat nhar it-Tlieta 15 ta’ Frar 2022 fis2:00pm. Kemm il-darba din il-persuna ma tistax, naraw tistax tattendi ħin aktar tard fl-istess ġurnata magħżulha.

37.7

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport ta’ kull kwart għal perjodu Jannar sa
Diċembru 2021

37.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda għall-approvazzjoni tal-kunsill ir-raba’ rapport ta’ kull kwart għal
perjodu minn Jannar sa Diċembru 2021. L-accountant is-Sur Kevin Incorvaja kien preżenti biex jispjega dan irrapport u jwieġeb għall-mistoqsijiet tal-kunsilliera.

37.7.2

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’ €401,239, nefqa totali ta’ €369,126 u dan irriżulta fi surplus ta’ €32,113. L-accountant spjega
kif dan is-surplus jinkorpora fih flus li ġew allokati għall-proġetti li għadhom on-going, mis-snin ta’ qabel. 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 116%. Is-Sur
Incorvaja qal li l-kunsill kien bilgħaqal, faddal u għamel użu tal-finanzi tiegħu b’mod dixxiplinat tul is-sena 2021
kollha.

37.7.3

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.

37.7.4

Il-Kunsill approva dan ir-rapport unanimament fuq proposta tas-Sindku Anthony Dalli li kien issekondant mill-Viċi
Sindku Daniel Mallia.
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37.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport Finanzjarju għas-sena 2021

37.8.1

L-accountant, is-Sur Kevin Incorvaja, kien preżenti u qal li dan rapport ma jistax jiġi ppreżentat għax għadu qed
jaħdem fuqu.

37.8.2

Il-Kunsill ħa nota ta’ dan u peress li dan ir-rapport irid jiġi ppreżentat lil awdituri ġenerali sal-25 ta’ Frar, isSegretarju Eżekuttiv infurmat lil kunsill kif allura fi Frar ser ikollha ssir laqgħa oħra urġenti biex dan ir-rapport jiġi
approvat sad-data. Is-Sindku qal kif din id-data għal laqgħa urġenti ser tiġi kkomunikatha fil-jiem li ġejjin b’imejl
jew telefonata, appena s-Sur Incorvaja jħejji r-rapport neċessarju.

37.9

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport tal-Pjan ta’ Ħidma (Business Plan)
għall-perjodu 2022-2026

37.9.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill kopja tar-rapport tal-pjan ta’ ħidma (business plan) għallperjodu 2022-2026. Dan ir-rapport ġie preparat bl-għajnuna tal-accountant inkonnessjoni mar-rapport finali talestimi finanzjarji għas-sena 2022, 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.

37.9.2

L-accountant spjega kif dan il-pjan ta’ ħidma ġie preparat abbażi tal-budget 2022. Barra minn hekk dan il-pjan ta’
ħidma simili ħafna għal pjan ta’ ħidma li kien ġie preżentant għal ħames snin ta’ qabel minn 2022-2026.

37.9.3

Is-Sur Dalli staqsa lil kunsilliera jekk għandhomx xi mistoqsijiet. Mistoqsijiet ma kienx hemm u dan ir-rapport ġie
unanimament approvat fuq proposta tal-Minority Leader Lorraine Farrugia li kienet issekondatha mill-Kunsilliera
Calcedonio Cini.

37.10

Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kunsill u lmenti

37.10.1.1

Implementazzjoni ta’ iBins – Post adekwat
Inkonnessjoni mas-seduta preċedenti, is-Segretarju Eżekuttiv tkelmet dwar l-implementazzjoni ta’ iBins li ERA qed
titlob biex jitpoġġew fir-raħal skond kif titlob il-liġi. Is-Sinjorina Borg qalet kif is-sindku qed jiproponi li dawn l-Ibins
jitpoġġew fi Triq Preziosi kantuniera ma’ Triq il-Mosta. Ritratt tal-post li qed jiġi ssuġġerriet mis-Sindku intbgħat
ukoll bl-imejl lil kunsilliera kollha qabel il-laqgħa.

37.10.1.2

Is-Sindku kkonferma dak li qalet is-Sinjorina Borg u żied jgħid li fl-opinjoni tiegħu dan huwa post tajjeb, għax ilbins hawnhekk mhu ser ikunu quddiem ħadd u anke wieħed għandu fejn jieqaf bil-karozza biex jarmi. Huwa staqsa
lil kunsilliera jekk jaqblux jew jekk għandhomx xi siti oħra li jixtiequ jiproponu. Proposti oħra ma kienx hemm.

37.10.1.3

Il-Kunsilliera qablu mal-proposta tas-Sindku u ħadd ma kellu oġġezzjoni. Għalhekk ġie deċiż unanimament li jsir
kuntatt ma’ Greenpak biex jitpoġġew dawn l-ibins u ERA għandha tiġi nfurmatha b’din id-deċiżjoni tal-Kunsill.

37.10.2.1

Aġġornament dwar l-iskema Tal-Community inclusive – Supervisor fil-Ġnien Ċentru Rikreattiv
Is-Segretarju Eżekuttiv tat aġġornament dwar il-proċess li l-kunsill jinsab fih inkonnessjoni ma’ skema li huwa kien
applika għalija mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali – Community inclusive scheme - biex isir ingaġġ ta’ supervisor
part time fil-Ġnien Ċentru Rikreattiv.

37.10.2.2

Is-Segretarju Eżekuttiv spjegat kif hija kienet fi kuntatt kontinwu kemm mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali u anke
ma’ Jobsplus biex tintbgħat lista oħra ta’ nies li huma nteressati għal din il-kariga fuq bażi part-time. Wara diversi
kuntatti li saru, sa fl-aħħar intbgħatet lista oħra ta’ kandidati interessati, fl-20 ta’ Jannar 2022. Ftit jiem wara li
intbgħatet din il-lista, l-Kunsill irċeiva imejl oħra bil-miktub mingħand id-Dipartiment, fejn tgħid li l-kunsill irrid
ikun għalaq il-proċess ta’ ingaġġ u jkun sab persuna sal-aħħar ta’ Jannar 2022. Is-Segretarju Eżekuttiv qalet kif hija
spjegat lid-Dipartiment li din ser tkun ftit impossibbli speċjalment meta l-lista bl-ismijiet ma tantx kienet ilha li
ntbgħatet minn Jobsplus u apparti minn hekk il-kunsill kien għadt baqalu jiġi nfurmat b’din il-korrispondenza,
jistenna li jirċievi CVs tal-persuni nteressati u kif ukoll tinstab data meta jsiru l-interviews.

37.10.2.3

Is-Sinjorina Borg kompliet tispjega kif minħabba din is-sitwazzjoni, li l-kunsill ma kellux kontroll fuqha, il-kunsill ma
baqax eliġibbli għal din is-sejħa u l-approvazzjoni ta’ finanzjament għal din is-sejħa waqa. Il-Kunsilliera ħadu nota
ta’ din l-informazzjoni.
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37.10.3.1

Laqgħa Plenarja tal-AKL (4 u 5 ta’ Marzu 2022)
Is-Sinjorina Borg, infurmat lil Kunsilliera kif il-laqgħa plenarja tal-AKL li kienet ppjanata ssir fl-4 u l-5 ta’ Marzu
2022, ġiet ikkanċellatha u alissa data ġdida ma ngħatatx. Appena tingħata data ġdida din ser tiġi kkomunikatha lil
kunsilliera kollha minnufih.

37.10.4.1

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni dwar ħruġ tad-dokument ta’ kwotazzjoni għal van għal ħaddiema tal-Kunsill
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet għall-approvazzjoni tal-kunsill, dokument ta’ kwotazzjoni li huwa skedat biex jidher
fuq is-sistema tal- Epps nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Frar 2022, għal van għal ħaddiema. Kopja tad-dokumentazzjoni
kollha diġa intbgħatet b’imejl lil kunsilliera u anke ġiet approvatha għal ħruġ mid-dipartment tal-Gvern Lokali. Dan
il-kwotazzjoni ser tidher fis-sistema sat-22 ta’ Frar 2022.

37.10.4.2

Is-sinjorina Borg qalet kif kemm il-darba ma hemmx oġġezzjonijiet u ma ntbgħatux tibdiliet mill-Kunsilliera dwar
il-kontenut tad-dokumentazzjoni, li pprepat hi bl-għajnuna tas-Sindku, ser tmexxi bil-pubblikazzjoni ta’ din ilkwotazzjoni. Il-Kunsilliera ma sabux oġġezzjoni u approvaw l-ħruġ ta’ din il-kwotazzjoni minnufih.

37.10.5.1

Imejl mingħand Miss Lija
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqett fuq il-mejda tal-kunsill imejl li waslet mingħand tfajla li ser tikkontesta għal Miss
Lija għas-sena 2022. F’imejl qed jiġi mistoqsi lil kunsill jekk jixtieqx ikun sponser uffiċċjali ta’ Miss Lija billi jagħti
ħlas ta 350 Euro exc.vat, biex jgħin bħala finanzjament f’din il-kampanja.

37.10.5.2

Il-Kunsill ma approvax li jkun sponser uffiċċjali.

37.10.6.1

Tranġar u ftuħ ta’ culvert fi Triq is-Salvatur
Is-Sindku u s-Segretaru Eżekuttiv infurmaw lil kunsilliera kif l-aħħar darba li ltaqgħu ma’ xi uffiċjali mid-dipartiment
tal-Istorm water project dwar il-possibilta ta’ aktar culverts fi Main str, dakinhar stess dawn żaru ukoll culvert li
hemm fi Triq is-Salvatur. Il-Kunsill flimkien mas-sid ta’ fejn jinstab dan il-culvert tkelmu ma’ wieħed mill-uffiċċjali
tal-istorm water project u spjegalu li dan il-culvert hemm bżonn jiġi rranġat u anke jinfetaħ sew. L-uffiċċjal talistorm water project offra l-għajnuna tiegħu biex jgħin bl-ispiża ta’ dan ix-xogħol kemm il-darba l-kunsill imqarr
jerfa l-ispiża tal-overtime biex jitħalsu l-ħaddiema li kiku jitqabdu biex jagħmlu t-tranġar fuq dan il-culvert.

37.10.6.2

Is-Segretarju Eżekuttiv għarfet lil kunsill kif kemm il-darba l-kunsill jaċċetta l-ispiża tal-overtime tal-ħaddiema ser
tammonta għal 1,350 Eur bil-Vat inkluż. Hija staqsiet lil kunsill jekk jixtieqx jmexxi b’din l-ispiża.

37.10.6.3

Il-Kunsill ma approvax din l-ispiża. Is-Sindku hawnhekk qal ukoll kif Triq is-Salvatur għadha skedata ukoll biex
tingħata wiċċ ġdid u jekk filkas l-kunsill jista jiprova jressaq il-proposta ta’ tranġar ta’ dan il-culvert ma’ IM meta
jitħabbar li ser jibda x-xogħol f’din it-triq, forsi din l-ispiża tiġi evitatha.

37.10.7.1

Aġġornament dwar l-ispiża tax-xogħlijiet tal-ilma li jrid jerfa il-kunsill meta jitwettaq il-proġett ta’ Tranġar talbankini fi Vjal it-Trasfigurazzjoni
Is-Segretarju Eżekuttiv flimkien mas-Sindku tkelmu dwar l-ispiża li ser tammonta fit-tibdil tal-pajpijiet tal-ilma
meta jitwettaq il-proġett ta’ tranġar tal-bankini fi Vjal it-Trasfigurazzjoni. Kif diġa ġie kkomunika permezz ta’ imejl,
is-Segretarju Eżekuttiv nfurmat lil kunsilliera kif wara li s-sindku reġgħa tħaddet mal-inġinier tal-WSC, ġie
nnegozjat prezz ġdid. L-ispiża li jrid iħallas l-kunsill minn 40,593.70 Eur niżlet għal 11,000 Eur. Hija staqsiet jekk ilkunsill jixtieqx li jmexxi b’din l-istima ħalli WSC tkun infurmatha.

37.10.7.2

Il-Kunsill approva l-ispiża ta’ 11,000 EUR fuq proposta tas-Sindku Anthony Dalli li kien issekondat mill-Kunsillier
Joseph Zahra. Is-Segretarju Eżekuttiv ser tieħu ħsieb tavża lil l-inġinier ta’ WSC.

37.10.8.1

Arbli fil-Pjazza
Dwar din il-materja is-Segretarju Eżekuttiv ħalliet f’idejn is-Sindku biex jagħti spjegazzjoni. Is-Sindku qal li wasal iżżmien li l-kunsill jkollu post ċentrali fir-raħal fejn jitweħlu l-arbli tal-bnadar tal-lokalita, ta’ Malta u tal-Ewropa.
Dwar dan qal kif huwa tkellem ma’ ħafna nies u ħa diversi pariri, fosthom ta’ Enemalta u tal-ħaddiema Frankie u
Marco. Huwa qed jissuġġerrixi li dawn l-arbli jitweħlu mal-kurduna ta’ quddiem il-latrina. Is-Sindku qal li kellem
ukoll lil tal-festa u tal-banda u dawn m’għandhomx oġġezzjoni li jitweħlu hemm.

37.10.8.2

Is-Sur Dalli kompla jgħid kif qed jieħu parir issa ta’ x’tip ta’ arbli għandhom jitweħlu, bħala daqs, u qal li bejn
wieħed u ieħor arblu tal-ħadid iggalvanizzat jiswa madwar 300 EUR. Il-Kunsill ser ikun qiegħed fl-istadju li jġib
kwotazzjoni ta’ dawn l-arbli u anke ser jiċċekja mal-Awtorita tal-Ippjanar jekk hemmx bżonn issir xi applikazzjoni
bħal DNO, bħala permess qabel jitweħlu l-arbli fuq il-post.
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37.10.8.3

Il-Kunsilliera ma sabux oġġezzjoni li jiġu mplementati dawn l-arbli. Is-Sindku ser iżżomhom aġġornati bil-proċess
tal-implementazzjoni.

37.10.9.1

Siġar tal-Urtikarja fi Vjal it-Trasfigurazzjoni
Saret talba mal-Kunsill mingħand residenta, biex jitneħħew jew jinżabru ż-żewġ siġar tal-Urtikarja li jinsabu viċin
il-bieb tagħha.

37.10.9.2

Ġie deċiż li l-kunsill għandu jagħmel meeting mas-Sur Henwood minn ERA biex jiltaqgħa mas-Sindku fuq il-post,
ħalli jikkonferma jekk dawn mhux siġar protetti u jekk il-kunsill għandux bżonn japplika għal permess qabel ma jsir
intervent fuq dawn is-siġar.

37.10.10.1

Talbiet għal Mirja fi Ħalmann
Tressqet talba mingħand xi residenti li joqgħodu Ħalmann biex isiru l-mirja fejn saru ċ-ċnut l-għoljin għaliex
qiegħdin isibu diffikulta biex jgħaddu mill-isqaqien, kemm ilhom li sar l-ħitan tas-sejjieħ l-ġodda.

37.10.10.2

Il-Kunsill unanimanent approva dawn il-mirja għaliex vera il-ħitan issa ġew aktar għoljin. Għandha ssir
applikazzjoni għal mirja ma’ TM.

37.10.11.1

Talba għal T-Sign fi Triq Antonio Azzopardi
Tressqet talba mingħand residenta biex issir T-Sign fi Triq Antonio Azzopardi, għaliex ħafna karozzi qed jidħlu f’din
it-triq għalxejn u ma jindunawx li tagħlaq u ma tinfed għal imkien.

37.10.11.2

Dwar din it-tajba, is-sindku qal li huwa mar fuq il-post u tal-fehma li din it-tabella m’għandix issir fi triq Antonio
Azzopardi biss pero għandha issir ukoll fit-telgħa ta’ Triq Agostino Portelli u anke fil-bidu tat-Triq Ġannikol
Buhaġair, għax l-akwata ta’ Ta’ Senna kollha ma tinfed għal imkien. Is-Sindku nnota li diġa hemm T-sign qabel ma
tidħol għal din l-akwata, fi Triq Agostino Portelli kantuniera ma’ Triq il-Mosta.

37.10.11.3

Il-Kunsill kollu qabel li għandhom jitweħlu T-Signs kif issuġġeriet mis-sindku u għalhekk għandha issir talba ma’
TM għal din l-implementazzjoni.

37.11

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

37.11.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ pagamenti numru 02/22 li kienet tinkludi l-ammont tal-petty cash
ta’ €94.70 għax-xahar ta’ Jannar.

37.11.2

L-iskeda ta’ ħlasijiet kollha kienet proposta għall-approvazzjoni mill-Kunsillier Calcedonio Cini li kien ssekondat
miIl-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.

37.12

Applikazzjonijiet tal-Awtorita tal-Ippjanar

37.12.1

Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lil kunsilliera kif b’kollox sad-data tas-seduta, ma kienx hemm applikazzjonijiet
alarmanti ġodda.

37.12.2

Is-Sindku tkellem dwar il-permess tal-Ippjanar li hemm fi Triq il-Forn Sqaq nru 6 li l-kunsill kien oġġezzjona għalih.
Huwa qal kif ir-residenti tal-akwata jixtiequ jagħmlu appell u nforma li l-kunsill ser jingħaqad magħhom f’dan lappell, pero mhu ser iħallas xejn. Il-Kunsill ser jingħaqad f’dan l-appell biex jgħin lir-residenti u l-ispejjeż ser
jinqasmu bejn ir-residenti.

37.12.3

Is-Sur Dalli tkellem ukoll dwar il-permess tal-Ippjanar li hemm għaddej fi Triq Daniel Sammut, li l-kunsill ukoll kien
oġġezzjona għalih. Resident minn din it-triq daħħal appell kontra l-permess tal-Ippjanar u l-awtorita għandha tiġi
tagħmel site visit. Appena jkun jaf id-data ser jinforma lil kunsill minnufih.

37.13

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

37.13.1

Qabel ma ntemmet il-laqgħa s-sindku staqsa lil kunsilliera jekk jixtiequx iżiedu xi ħaġa oħra.
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37.13.2

Is-Sindku nforma lil Kunsillier Zahra u lil kunsilliera l-oħra ukoll li sa seduta oħra għandhom jibgħatu imejl lissegretarju eżekuttiv rigward l-ismijiet tat-toroq. Kemm il-darba huma għandhom xi proposti ta’ ismijiet ta’ persuni
li fl-opinjoni tagħhom jaħsbu li fir-raħal hawn xi triq li għandha tiġi msemmiha għalihom, għandhom jinfurmaw
b’dan lis-Segretarju Eżekuttiv. Dan l-ismijiet ser jiġu diskussi fi seduta oħra.

37.13.3

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia qalet li l-ħaxix fi Ħalmann qed jikber u jekk jinżabar ftit ikun aħjar. Is-Sindku nfurmaha
li minħabba l-kuntratt li l-kunsill iffirma mal-AKL u l-assoċċjazzjoni tan-naħala, l-ħaxix selvaġġ fi toroq bħal ma
hemm fi Ħalmann ma jistax jinżabar qabel Mejju, inkella l-kunsill ma jkunx qed jonora dan il-kuntratt. Is-Sinjorina
Lorraine Farrugia qalet li l-importanti hu li l-ħaxix sa Mejju ma jikbirx ħafna li jispiċċa jikreha ostaklu fit-toroq. F’każ
li jkun ser isseħħ hekk, is-sindku qal kif il-kunsill għandu jikkuntatja għal parir lil AKL u l-assoċċjazzjoni tan-naħala
ħalli naraw x’jista jsir.

37.13.4

Il-laqgħa ntemmet fi 6:35pm.

37.13.5

Il-laqgħa li jmiss se ssir nhar l-Erbgħa 09 ta’ Marzu 2022 u kien hemm qbil b’mod unanimu biex il-laqgħa issir fl5:30pm onaljn.
Konfermati, illum l-Erbgħa 09 ta’ Marzu 2022.

IFFIRMAT
Anthony Dalli
Sindku
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Pamela Borg
Segretarju Eżekuttiv
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