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 39
Data tal-laqgħa: L-Erbgħa 09 ta’ Marzu 2022

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

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

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A(3):
Calcedonio Cini – Kunsillier

ASSENTI:
Ma kien hemm ebda membru assenti.

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Pamela Borg – Segretarju Eżekuttiv

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

39.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

39.1.1

Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet ittra ta’ apoloġija mingħand is-Sur Calcedonio Cini li talab biex ikun skużat milli
jattendi s-seduta. Din l-ittra ġiet approvatha minnufih mill-kunsill u l-Kunsillier Ċini ġie skużat.

39.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Numru 37

39.2.1

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

39.2.2

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

39.2.3

Fuq proposta tas-Sindku Anthony Dalli li kien issekondat mill-Kunsilliera Lorraine Farrugia, l-minuti tas-seba u tlettin
laqgħa ġew approvati unanimament.

39.3

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Urġenti Numru 38

39.3.1

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

39.3.2

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

39.3.3

Fuq proposta tas-Sindku Anthony Dalli li kien issekondat mill-Kunsillier Joseph Zahra, l-minuti tat-tmienja u tlettin
laqgħa ġew approvati unanimament.

39.4

Komunikazzjoni mis-Sindku

39.4.1

Is-Sur Dalli tkellem fuq ix-xogħlijiet li qed isiru fi Triq il-Kbira. Huwa qal kif fl-opinjoni tiegħu dan ix-xogħol qed jieħu
wisq fit-tul. Minn naħa ta’ l-amministrazzjoni, il-Kunsill qed jagħmel dak kollu li jista imma peress li x-xogħol mhux
tal-kunsill, il-kontroll fuqu huwa wieħed limitat. Is-Sindku qal kif huwa ġie nfurmat li nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu se
jingħata t-tarmac mill-Pjazza sa ħdejn il-Kappella ta’ San Andrija u Triq Ramiro Barbaro. Sa dan it-tant qed isir ilkonkos minn ħdejn il-Kappella ta’ Santa Marija l-isfel.

39.4.2

Is-Sindku tkellem dwar xogħol ieħor li qed issir minn WSC u kif ukoll minn Enemalta fit-toroq Ħal Bordi, N.Cottoner
u Tal-Mirakli. Huwa qal kif dan ix-xogħol miexi tajjeb ħafna u bla problemi. Ix-xogħol jidher li wasal fil-fażi li jitla lcable tad-dawl sa Triq Carmelo Farrugia. Hawnhekk is-Sindku qal li huwa flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv talbu
għal laqgħa mas-Sur Fredrick Azzopardi, fejn ġie rikjest biex f’dawn it-tlett triqat jitkompla t-tarmac kullimkien. Din
it-talba ġiet milqugħa.

39.4.3

Is-Sur Dalli nforma ukoll lil kunsilliera b’aktar xogħlijiet li ser ikunu qed isiru minn Enemalta fi Triq Kardinal Ferretti
u Triq il-Mitħna. Hawnhekk l-Enemalta ser tkun qed tgħaddi cable biex isaħħaħ id-dawl fl-inħawi. Ma’ Enemalta
diġa saret laqgħa biex jiġi diskuss dan ix-xogħol pero għadt trid issir diskussjoni sew fuq re-instatement.

39.4.4

Is-Sur Dalli tkellem dwar aktar xogħlijiet, din id-darba dwar xogħol ta’ cable ġdid li ser isir minn Enemalta minn
ħdejn il-Kappella ta’ San Pietru sa ħdejn il-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli. Huwa spjega kif kellu meeting ma’ lInġiniera tal-Enemalta u l-kuntrattur li ser ikun qed jaħdem dan ix-xogħol. Is-Sindku spjega kif huwa ma approvax li
dan ix-xogħol jibda issa u ta parir li l-ewwel titlesta Triq il-Kbira umbgħad jiproċedi xogħol ieħor. Dan għaliex jekk
se jaħdmu fl-istess ħin fir-raħal ser ikun hemm ħafna problemi u Ħal Lija tispiċċa tingħalaq, biżejjed il-kunsill diġa
kellu ħafna problemi biex issir Triq il-Kbira. Il-Programm tax-xogħol ta’ Enemalta huwa li jagħmlu tul ta’ 400 metru
kanal u jitpoġġa l-cable u jingħalaq. Is-Sindku kompla jispjega kif dan jieħu madwar xahar kull biċċa xogħol. L-ewwel
biċċa se tkun mill-Mużew tas-Subien sal-Kappella ta’ San Pietru. Is-Sur Dalli qal li huwa qed jipprova mal-kuntrattur
jagħmel programm ta’ mmaniġjar tat-traffiku. Lil Enemalta u l-kuntrattur, is-Sindku ndikalhom ukoll li fi Triq il-
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Kunċizzjoni u fi Triq il-Forn hemm ukoll diega tal-ilma li għadha taħdem, biex joqgħodu attenti waqt li jkunu qed
jaħdmu.
39.4.5

Is-Sur Dalli tkellem dwar l-uffiċini l-ġodda tal-kunsill lokali. Huwa nforma lil kunsilliera dwar l-applikazzjoni mal-PA
fejn spjega li kien hemm oġġezzjoni waħda mill-entita CPRD . Dwar din l-oġġezzjoni diġa saret laqgħa li s-Sur Dalli
attenda għaliha flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv u l-Perit fejn ġie aċċertat li l-post ser ikun jista jintuza minn
kulħadd. Saru xi proposti mill-case officer ta’ CPRD biex il-post ikun aktar aċċessibli u fil-jiem li ġejjien ser tkun qed
issir applikazzjoni mill-Perit biex il-Kunsill jidher quddien il-bord ta’ CPRD u jiddiskuti aktar fid-dettal.
Dwar l-istess suġġett, is-Sindku avża lil kunsilliera kif nhar il-Ġimgħa huwa flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv ser
ikolhom laqgħa oħra mal-PA biex forsi jmmexxu naqra l-proċess għax donnu ġejja wisq bi kbira. Is-Sindku tenna kif
huwa diġa kellem ukoll lil Case Officer u dan qed jgħid li hemmhekk ma jistax isir uffiċċju skond il-Local Plan. IsSindku spjega kif huwa wieġeb lil case officer li huwa kien diġa għamel meeting ma’ Uffiċċjal mill-PA stess fuq din
il-klawżola qabel ma l-kunsill applika u kien ġie assigurat li għal Uffiċċju tal-Kunsill ikun hemm eċċezzjoni.

39.5

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera

39.5.1

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

39.6

Korrispondenza

39.6.1

Rapport ta’ korrispondenza għal din is-seduta ma kienx hemm peress li s-sistema l-ġdida ta’ Teams li ser tkun qed
tintuża għadha qed tiġi kkreatha mid-Dipartiment. Qabel ma tiġi kkreatha din is-sistema mhux ser ikun possibbili li
jingħata rapport tal-korrispondenza.

39.7

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

39.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv qalet kif nhar ta’ Tlieta 15 ta’ Diċembru 2022, sar l-interview mal-persuna li applikat minn
kunsill ieħor, fejn preżenti waqt dan l-interview flimkien mas-Segretarju kien hemm is-Sindku Anthony Dalli, IlKunsillier Calcedonio Cini u l-Minority Leader Lorraine Farrugia. Mill-interview irriżultatha li l-applikanta għandha
esperjenza biżejjed dwar ix-xogħol li qed jiġi mitlub u għalhekk hija ġiet nfurmatha minnufih li kemm il-darba veru
għandu nteress tbiddel l-kunsill hija ġiet magħżulha biex tagħmel dan.

39.7.2

Pero ġara li l-applikanta kif ġiet nfurmatha bid-deċiżjoni tal-kunsill, bidlet l-ħsieb u waqgħet l-applikazzjoni tagħha
minħabba raġuni personali fil-familja fejn hija spjegat li ser tkun diffiċli għaliha biex dejjem taħdem erbgħin siegħa
kif qed jiġi mitlub.

39.7.3

Is-Segretarju Eżekuttiv qalet li għalhekk hija kompliet bil-proċedura ta’ ngaġġ billi għamlet kuntatt ma’ Jobs Plus
biex issa jkunu jistgħu jintbgħatu l-listi tal-persuni nterressati li qed jirreġistraw ma’ Jobs plus għal xogħol.

39.7.4

Is-Segretarju Eżekuttiv qalet li hija pero ġiet mgħarfa minn Jobs Plus li s-sejħiet kollha ta’ ingaġġ alissa huma
temporanjament sospiżi minħabba l-elezzjoni ġenerali. Qabel ma jinħatar kabinet ġdid din is-sejħa ma tistax
tkompli u għalhekk alissa mhux ser ikunu qed jintbgħatu listi ta’ kandidati li qed jirreġistraw. Din il-proċedura ser
titkompla awtomatikament wara li jiġi magħżul kabinet ġdid.

39.8

Riżenja tal-Uffiċċjal Eżekuttiv

39.8.1

Is-Segretarju Eżekuttiv tkelmet fuq ir-riżenja tal-uffiċċjal eżekuttiv fejn fakret li din ir-riżenja ngħatat fil-5 ta’ Jannar
2022 u dan ifisser li l-impjegata minn din id-data bdiet taħdem in-notice, li huwa twil sa l-4 ta’ April. Is-Sinjorina
Borg kompliet tinforma lil kunsill kif l-għada li din ir-riżenja ngħatat, l-uffiċċjal eżekuttiv ħarġet bis-sick. L-uffiċċjal
eżekuttiv baqgħet sick għal tul ta’ ġranet wara xulxin u din filfatt użat it-tlettin ġurnata sick li hija ntitolatha għalihom
fis-sena bi full pay. Is-sinjorina Borg kompliet tinforma lil kunsill kif issa din l-impjegata la baqgħet bis-sick, hija bdiet
tutilizza it-tlettin ġurnata li hija għandha bi half pay, dan skond il-ftehiem kolletiv tal-impjegati.

39.8.2

Il-Kunsill ħa nota ta’ dan l-informazzjoni.
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39.9

Laqgħa tal-Lokalita’ – L-ewwel laqgħa għas-sena 2022

39.9.1

Is-Segretarju Eżekuttiv qalet li kif hemm stipulati fi atiklu 70 fl-Att dwar il-Kunsilli Lokali (KAP 363) iridu jinżammu
żewġ laqgħat tal-lokalita’ fis-sena biex ikun hemm aktar kuntatt mar-residenti. L-ewwel laqgħa annwali għandha
tinżamm sa mhux aktar tard mill-ħmistax (15) ta’ April ta’ kull sena fejn fiha jiġi ppreżentat r-rapport amministrattiv,
ir-rapporti finanzjarji u l-Pjan ta’ Ħidma.

39.9.2

Is-Segretarju Eżekuttiv kompliet tgħid kif ir-rapport amministrattiv bħalissa għadu qed jiġi kkumpilat u appena jkun
lest ser tibgħat kopja draft tiegħu lil kunsilliera kollha. Ir-rapport finanzjarju u l-pjan ta’ Ħidma diġa ġew approvati
fi seduti preċedenti. Kopja ta’ dawn id-dokumenti ntbgħatu bl-imejl minn qabel lil kunsilliera kollha. Is-Sinjorina
Borg fakret ukoll lil Kunsilliera biex sa l-aħħar ta’ Marzu 2022, jibgħatu r-rapporti ta’ ħidma tagħhom biex dawn
jiddaħlu fir-rapport amministrattiv.

39.9.3

B’mod unanimu kien hemm qbil biex din il-laqgħa annwali ssir fis-Sala Villa Lia fis-6 t’April 2022 fis-6:30pm.

39.10

Ismijiet tat-Toroq

39.10.1

Dwar dan l-Item, is-Sur Dalli qal kif huwa għamel riċerka żgħira man-nies ta’ Ħal Lija fejn ġabar lista ta’ ismijiet li
ġew proposti għal toroq li għadt m’għandhomx isem. Is-Sindku qal kif fost l-ewwel ismijiet li ġew ipproponuti
hemm; Anthony (Toninu) Camilleri li kien parti mill-Kamra tan-nar, Dun Anton Ebejjer, Dun Karm Agius, il-Mons.
Gużeppi Fenech u ħuh Francis Anthony Fenech.

39.10.2

Is-Sindku qal kif din il-lista mhux ser tingħalaq alissa u ser tibqa miftuħa. Huwa talab lil kunsilliera biex jekk
għandhom ismijiet ta’ xi persuni oħra li jridu jipproponu jistgħu jagħmlu dan. Is-Sur Dalli fakkar biss kif idealment
jiġu proposti ismijiet ta’ persuni li huma magħrufa f’Ħal Lija u li forsi taw kontribut b’xi mod jew ieħor fir-raħal.

39.10.3

Is-Sur Zahra semma lil Emmanuel Farrugia, missier il-Minority Leader Lorraine Farrugia. Isemma ukoll is-Sur Michael
Saliba mis-Sindku Anthony Dalli, fejn qal li is-sur Saliba kien kunsillier u anke għamel ċertu żmien fil-każin tal-banda
bħala Segretarju.

39.10.4

Is-sinjorina Lorraine Farrugia hawnhekk qalet kif hija kienet immarkat mappa u għamlet lista ta’ toroq fi Ħal Lija li
m’għandhomx isem, bħal pereżempju t-triq li tagħlaq li tmiss ma’ G.Cali, it-triq qabel tinżel għal kitchen Garden u
anke ċertu toroq li jmissu ma’ Triq id-Dejqa.

39.10.5

Is-Sindku qal kif huwa ser isib u jara din il-lista li kienet ikkomponiet is-Sinjorina Farrugia fil-passat biex jara għal
liema toroq hija qed tirreferi li m’għandhomx isem. Is-Sur Dalli qal li eżempju l-biċċa triq ġdida li nfetħet ma’ Triq
Carmelo Farrugia tista tingħata isem. Pero huwa qal ukoll li l-iskop tal-lum huwa mhux li naraw x’toroq fir-raħal
m’għandhomx isem imma alissa l-kunsill qiegħed fl-istadju li jgħaqqad lista ta’ ismijiet.

39.10.6

Is-Sur Zahra ssuġġerixxa ukoll lil Salvu Sciberras (Is-Sagristan) u s-Sindku fakkar u ppropona ukoll lil Charlie Scerri.
Din il-lista mhux ser tingħalaq u ismijiet jistgħu jkompli jiżdiedu u jiġu aġġornati.

39.11

Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kunsill u lmenti

39.11.1.1

Kunsiderazzjoni tal-ħruġ tat-tender għal Open air gym equipment fil-ġnien Ċentru Rikreattiv
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet għall-Kunsiderazzjoni tal-kunsill, dokument ta’ tender li huwa skedat biex jidher fuq
is-sistema tal- Epps nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Marzu 2022, għal supply ta’ open air gym equipment fil-Ġnien Ċentru
Rikreattiv. Kopja tad-dokumentazzjoni kollha diġa intbgħatet b’imejl lil kunsilliera u anke ġiet approvatha għal ħruġ
mid-dipartment tal-Gvern Lokali. Dan it-tender ser jibqa jidher fis-sistema sat-30 ta’ Marzu 2022.

39.11.1.2

Is-sinjorina Borg qalet kif kemm il-darba ma hemmx oġġezzjonijiet u ma ntbgħatux tibdiliet mill-Kunsilliera dwar ilkontenut tad-dokumentazzjoni, li pprepat hi bl-għajnuna tas-Sindku, ser tmexxi bil-pubblikazzjoni ta’ dan iddokument. Il-Kunsilliera ħadu nota ta’ din l-informazzjoni.

39.11.2.1

Rendikont dwar l-evalwazzjoni għat-tender tal-ġbir ta’ skart imħallat
Is-Segretarju Eżekuttiv tkelmet dwar l-evalwazzjoni li bħalissa għadha għaddeja mill-bord maħtur fuq it-tender talġbir ta’ l-iskart. Fil-qosor hija qalet li l-bord huwa magħmul mis-Sur Adrian Mifsud, Is-sur Kevin Incorvaja u is-sur
Daniel Galea bħala evalwaturi, is-Sindku bħala Chairperson u hija bħala Segretarju tal-bord. Għal dan it-tender kien
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hemm żewġ offerti b’kollox minn kuntratturi differenti u din l-evalwazzjoni damet daqsxejn peress li l-bord talab lil
kuntratturi għal xi klarifikazzjonijiet. Il-kuntratturi kellhom ċans jwieġbu l-klarifikazjonijiet mitluba sat-8 ta’ Marzu.
39.11.2.2

Is-sinjorina Borg kompliet tgħid kif issa l-bord qed jevalwa t-tweġibiet ta-kuntratturi u ser ikompli bl-evalwazzjoni.
Kemm il-darba ma jkunx hemm bżonn ta’ aktar klarifikazzjonijiet il-bord ser jikkonkludi l-evalwazzjoni tiegħu u
jinforma lil kunsill bil-kuntrattur li qed jiġi ssuġġeriet li għandu jiġi awarded dan it-tender. Appena il-bord jgħaddi
din l-informazzjoni, s-segretarju Eżekuttiv ser tkun qed tibgħat bl-imejl ir-rapport ta’ evalwazzjoni għallapprovazzjoni tal-kunsill biex dan ir-rapport ikun approvat minnufih ħalli l-proċedura fuq l-EPPs tkun tista tiġi
komplutha u ma jkunx hemm dewmien u stennija għal seduta oħra. Is-Segretarju fakret ukoll li anke wara li jiġi
mtella ir-rapport ta’ evalwazzjoni onlajn, hemm 10 tijiem fejn wieħed mill-kuntratturi jista jagħmel appell kemm ildarba jħoss il-ħtieġa li jagħmel dan għax ma jaqbilx mas-suġġerimenti tal-bord ta’ l-għażla jew mal-kontenut tarrapport.

39.11.2.3

Fuq l-istess suġġett is-segretarju eżekuttiv għarfet lil kunsill li peress li l-evalwazzjoni damet ferm aktar mill-4 ta’
Marzu u l-kuntratt eżistenti tal-ġbir ta’ skart imħallat propju għalaq dakinhar, saret estenżjoni mal-kuntrattur
eżistenti li ser tkun qed tiġedded għal xahar xahar, sakemm l-evalwazzjoni onlajn tkun ffinalizzata kollha u
magħluqha. Naturalment din l-estenżjoni qed tingħata biex ir-residenti sa dan it-tant xorta jkunu qed jingħataw
servizz tal-ġbir tal-iskart imħallat.

39.11.3.1

Applikazzjoni ta’ direct order għal vann għall ħaddiema tal-kunsill
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet fuq il-mejda tal-kunsill applikazzjoni ta’ direct order biex jiġi akkwistat vann għal
ħaddiema tal-kunsill. Hija spjegat kif ser tkun qed tiġi sottomessa direct order mad-diparterment tal-gvern lokali
għaliex il-kwotazzjoni fuq l-EPPs qed tinħareġ għalxejn u kull darba mhux qed jkun hemm offerti. Allura wara
komunikazzjoni li saret mad-Dipartiment, ingħata kunsens lil kunsill li jista jimla formula ta’ applikazzjoni għal direct
order u jibgħata ma’ xi dokumenti oħra kif rikjest.

39.11.3.2

Kull ma baqa biex din l-applikazzjoni tkun kompluta hija kwotazzjoni mingħand kumpanija jew xi ndividwu li għandu
vann għal bejgħ skond ir-rekweżiti li l-kunsill oriġinarjament talab fid-dokument tal-kwotazzjoni li ħareġ onlajn. IsSindku talab lil kunsilliera biex jekk jafu b’xi kumpanija jew xi ħadd li għandu vann simili javviċinawh biex tintbgħat
kwotazzjoni. Il-Kunsill ser jistenna sat-18 ta’ Marzu biex jakkwista aktar kwotazzjonijiet.

39.11.3.3

Peress li l-Kunsill għandu bżonn ta’ vann għal ħaddiema b’mod urġenti, ġie deċiż li biex ma jkunx hemm dewmien
sa seduta oħra, l-kwotazzjonijiet mgħottija għandhom kollha jiġu kkomunikati bejn il-kunsilliera b’imejl biex
tittieħed deċiżjoni dwar liema kwotazzjoni l-kunsill ser immexxi biha għal direct order. Jekk ikun l-bżonn tista anke
ssir laqgħa urġenti dwar din il-materja.

39.11.4.1

Bozoz ġodda fi Triq Giovanni Barbara
Qed jiġi ssuġġeriet li fi Triq Giovanni Barbara jitweħħlu żewġ bozoz ġodda. Is-Segretarju Eżekuttiv ħalliet f’idejn issindku biex jitkellem aktar fid-dettal dwar din il-materja.

39.11.4.2

Is-Sindku spjega kif il-kunsill dan l-aħħar kien qed jieħu aktar ħsieb jirranġa l-ġnien bl-aħjar mod li jista biex jitnaqssu
ċertu problemi li kien qed ikun hemm fih. Il-Kunsill żabbar ħafna s-siġar kemm setgħa biex ma jkun hemm xejn
moħbi u qed tingħata ħafna għajnuna f’dan l-aspett mill-Pulizija.

39.11.4.3

Is-Sur Dalli spjega kif baqa pero li fil-ġnien jinbidel u jiżded id-dawl dan biex ċertu attivitajiet u problemi jiġu evitati
aktar. Huwa qed jissuġġerrixi li fi Triq Giovanni Barbara fejn isir in-nar ta’ l-art, l-ewwel arblu fil-parking m’hemmx
dawl miegħu. Huwa qed jissuġġerrixi li ma’ dan l-arblu issir bozza bajda u l-arblu ta’ warajh isir abjad ukoll.

39.11.4.4

Is-Sur Dalli kompla jgħid ukoll kif il-quddiem, la jiġi rranġat ukoll l-bandli, dawk l-arbli li hemm fil-ħamrija jistgħu
jitneħħew u minn flokkom jitpoġġew flood lights fl-art. Is-Sindku komplu jgħid ukoll u fakkar li hemm ukoll bozza
diġa approvatha fejn Apap store u oħra fi Triq Karlu Darmanin, pero dawn ser isiru sofor biex ma jdejqux lin-nies
peress li qegħdin viċin tar-residenzi.

39.11.4.5

Il-Kunsilliera unanimament qablu li jsiru dawn l-erba bozoz biex kemm jista jkun ċertu problemi mill-ġnien Ċentru
Rikreattiv jingħqataw darba għal dejjem.

39.12

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

39.12.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ pagamenti numru 03/22 li kienet tinkludi l-ammont tal-petty cash ta’
€82.22 għax-xahar ta’ Frar.
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39.12.2

L-iskeda ta’ ħlasijiet kollha kienet proposta għall-approvazzjoni mill-Minority Leader Lorraine Farrugia li kienet
ssekondatha miIl-Kunsillier Joseph Zahra. 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.

39.13

Applikazzjonijiet tal-Awtorita tal-Ippjanar

39.13.1

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

39.13.2

Il-Kunsillier Zahra staqsa jekk kienx hemm xi żviluppi jew tibdil fi permess numru PA 06057/20, tal-kamra tan-nar.
Dan huwa skedat biex jerġa jinstema l-każ fl-10 ta’ Marzu 2022. Is-Segretarju Eżekuttiv ikkonfermatlu li l-kunsill ma
irċeviex notifiki ġodda oħra u l-aħħar notifika kienet propju dik li ser jinstema każ dwar dan il-PA fl-10 ta’ Marzu. IsSinjorina Borg qalet kif għada ssa ser iċċempel lil PA biex tara jekk dan il-każ għadux ser jinstema u jekk filkas x’ħin.
Hija ser taġġorna lil kunsilliera kollha appena jkollha risposta mingħand il-PA.

39.14

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

39.14.1

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

39.14.2

F’isem is-Sur Ċini li għal din is-seduta kien assenti b’ apoloġija, is-Sindku ressaq suġġeriment li s-sur Cini xtaq
jagħmel. Is-suġġeriment tas-Sur Cini hu li fl-14 ta’ April 2022, li jkun jum Ħamis ix-Xirka, il-kunsill jorganizza ħarġa
għas-seba visti ġewwa l-Qrendi. Dettalji tal-lokalita jingħataw aktar il-quddiem kemm il-darba l-ebda membru ieħor
mill-Kunsill ma jkollu xi oġġezzjoni biex issir din il-ħarġa. Il-Kunsilliera ma sabux oġġezzjoni li tiġi pjanata din il-ħarġa.

39.14.3

Is-Sindku nforma lil kunsilliera kif huwa wkoll qed jipjana ħarġa għal Mejju, fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm. Il-ħsieb
tiegħu huwa li ssir ħarġa għal Għawdex fejn l-ewwel issir żjara għal quddiema f’Ta Pinu u umbgħad l- ħarġa tkompli
r-Rabat u naturalment jkun hemm waqfien għal ikla. Aktar dettalji jingħataw il-quddiem. Il-Kunsilliera qablu u ma
sabux oġġezzjoni.

39.14.4

Il-laqgħa ntemmet fi 6:22pm.

39.14.5

Il-laqgħa li jmiss se ssir nhar it-Tlieta 5 ta’ April 2022 u kien hemm qbil b’mod unanimu biex il-laqgħa issir fl-5:30pm
onaljn.
Konfermati, illum it-Tlieta 5 ta’ April 2022.

IFFIRMAT
Anthony Dalli
Sindku
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Segretarju Eżekuttiv
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