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 40
Data tal-laqgħa: It-Tlieta 05 ta’ April 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.

40.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

40.1.1

Ittri ta’ apoloġiji ma kienx hemm.

40.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Numru 39

40.2.1

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

40.2.2

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

40.2.3

Fuq proposta tal-Kunsilliera Joseph Zahra li kien issekondat mill-Kap tal-Minoranza Lorraine Farrugia, l-minuti taddisgħa u tlettin laqgħa ġew approvati unanimament.

40.3

Komunikazzjoni mis-Sindku

40.3.1

Is-Sur Dalli tkellem dwar il-ħitan tas-sejjieħ. Huwa spjega kif ir-restawr tal-ħajt tas-sejjieħ fi Triq il-Mitħna tkompla
wara li tneħħit ir-restrizzjoni minn Heritage Malta.

40.3.2

Is-Sindku qal kif, ix- xogħol li bħalissa għaddej minn triqat Ħal Bordi, tal-Mirakli u N.Cottoner ma qatax u miexi
b’ritmu mgħaġġel. Huwa żied jgħid li issa beda ix-xogħol fuq il-bankini fejn dawn ser ikunu qed isiru mill-ġdid.

40.3.3

Is-Sur Dalli tkellem dwar ix-xogħlijiet fi Triq il-Kbira. Is-Sindku spjega kif il-kuntrattur wasal fl-istadju fejn beda
jqaxxar l-aħħar parti, jiġifieri minn ħdejn is-sala tal-Kappillan sat-Three Villages Bar. Huwa qal li riċenti kiteb lil Perit
responsabbli mix-xogħol biex jingħalqu l-kaptelli tad-dranaġġ u l-ħofra li hemm fit-tarf ta’ Triq il-Forn għax qed
joħorġu l-ġrieden u l-pjanċa li hemm fuq din il-ħofra qed tħabbat lejl u nhar.

40.3.4

Is-Sindku tkellem fuq l-uffiċini l-ġodda tal-kunsill. Huwa qal kif kien hemm komunikazzjoni ma’ CRPD u jidher li
hemm qbil li joħroġ il-permess temporanju għal 5 snin u anke jridu jsiru xi alterazzjonijiet, bħal rampa minn naħa
tal-ġenb tal-binja.

40.4

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera

40.4.1

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

40.4.2

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia għamlet mistoqsija żgħira dwar il-binja tal-kunsill il-ġdida li xtaqet klarifika dwarha.
Hija staqsiet lis-Sindku jikklarifika jekk l-kunsill biex ikun jista jibda jopera minn din il-binja, jridx jagħmel ir-rampa u
l-alterazzjonijiet kollha l-ewwel. Is-Sindku wieġeb le u li suppost l-permess għandu xorta jinħareġ bil-kundizzjoni li
l-kunsill minnufih jibda jagħmel l-alterazzjonijiet u r-rampa filwaqt li jkun ukoll jista jibda jopera mill-binja xorta
waħda.

40.5

Korrispondenza

40.5.1

Rapport ta’ korrispondenza għal din is-seduta ma kienx hemm peress li l-kunsill għadt m’għandhux aċċess għassistema l-ġdida ta’ Teams li ġiet ikkreatha mid-Dipartiment. Pero dan l-aċċess daqt ser jingħata u sas-seduta li jmiss
l-kunsill għandu jkollu rapport ta’ korrispondenza. Is-Sindku hawnhekk qal li f’każ li hemm ħafna korrispondenza ta’
materja mportanti bl-lura, is-Segretarju Eżekuttiv tista tibgħat ir-rapporti appena jibdew jiġu kkreati, qabel il-laqgħa
tal-kunsill.
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40.6

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport Amministrattiv għas-sena 2021

40.6.1

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda għall-approvazzjoni tal-kunsill kopja tar-rapport amministrattiv li hija
preparat għas-sena 2021. Kopja tar-rapport Amministrattiv intbgħat lis-sindku u l-Kunsilliera minn qabel.

40.6.2

Fil-qasir is-Segretarju Eżekuttiv qalet kif dan ir-rapport jispjega fid-dettal l-ħidma li saret mill-kunsill kollu tul is-sena
2021. Apparti l-ħidma li wettaq l-kunsill, dan ir-rapport jiġbor fih ukoll stampa ċara tal-iskemi kollha li l-kunsill
applika għalihom; tal-attivitajiet u meetings li attenda; tas-servizzi li ġew mgħottija lir-residenti; lista ta’ proġetti li
twettqu għal ġid tal-komunita; dettalji dwar l-infiq u d-dħul tal-kunsill matul is-sena sħiħa u ħafna aktar dettalji bħal
dawn.

40.6.3

Is-Sinjorina Borg ukoll qalet li għadt baqa xi kunsilliera li għadhom ma batux ir-rapport ta’ ħidma tagħhom u
għandhom jibgħatu dan ir-rapport kemm jista jkun malajr ħalli jiġu nklużi fl-aħħar tar-rapport amministrattiv, kif
għandu jkun.

40.6.4

Ir-Rapport Amministrattiv li ġie ppreparat għas-sena 2021, ġie approvat unanimament mill-kunsill fuq proposta talKunsillier Cini li kien issekondat mis-Sindku Anthony Dalli, biex jiġi ppreżentat fil-laqgħa tal-lokalita li ser ssir fis- 6
t’April 2022.

40.7

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni għal xiri ta’ vettura ġdida għal ħaddiema talkunsill

40.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet fuq il mejda tal-kunsill l-applikazzjoni finali biex jiġi akkwistat vann għal ħaddiema
tal-kunsill bi direct order mingħand Tonna Auto Dealer. Hija fakret kif din il-materja l-kunsill kien diġa beda jiddiskuti
dwarha fis-seduta preċedenti u kopja ta’ din l-applikazzjoni flimkien mal-kwotazzjoni ta’ Tonna Auto Dealer ġiet
mibgħutha lil kunsilliera għall-approvazzjoni bil-miktub, qabel il-laqgħa.

40.7.2

Kif ukoll diġa ġie kkomunikat bl-imejl mis-Segretarju Eżekuttiv, is-Sindku uffiċjalment informa lil kunsilliera kollha
kif din l-applikazzjoni u l-kwotazzjoni ta’ Tonna Auto Dealer ġiet approvatha mid-dipartiment tal-Gvern Lokali u lkunsill lokali għandu l-awtorizazzjoni bil-miktub biex jixtri il-vann tat-tip Fiat Fiorino li ġie kkwotat minn Tonna Auto
Dealer.

40.7.3

Is-Sindku flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv spjegaw kif bħalissa qedgħin fil-proċess jikkorrispondu ma’ Tonna Auto
dealer biex isiru l-arranġamenti neċessarji biex dan il-vann jiġi mgħoddi lil kunsill u anke qed isiru taħdidiet ma’ talinsurance biex dan il-vann ikun inxurjat fully comprehensive kif suppost. Dan kollu beda jsir wara li s-Sindku flimkien
mal-kunsillier Zahra u l-mekkanik tal-kunsill ċċertifikaw li l-vann huwa wieħed ikkundizzjonat ħafna u ċċertifikat
tajjeb għal użu tal-kunsill.

40.7.4

Is-Segretarju Eżekuttiv kompliet tgħid kif dwar l-insurance għal dan il-vann l-ġdid, l-kunsill ġab diversi
kwotazzjonijiet mingħand insurance broker, li qed jiġu evalwati minnha u mis-sindku. Is-Sindku qal kif din hija xi
ħaġa li qed tikkorrispondi dwarha s-Segretarju Eżekuttiv u l-kunsill għandu jħalli f’idejha biex tmexxi mal-insurance
bl-irħas kwotazzjoni mogħtija. L-Kunsilliera kollha approvaw li l-kunsill għandu jmexxi immedjatament b’din ilproċedura bili tintgħażel l-irħas kwotazzjoni ħalli dan il-vann bħala insurance jkun kopert ukoll.

40.7.5

Is-Sindku kompla jgħid li wara li jsir it-transfer u jsiru l-arranġamenti kollha mal-insurance, ikun baqa biss li titweħħel
logo tal-kunsill bil-contact details fuq il-vann. Dan il-vann appena jkun f’idejn il-kunsill ser jinżamm ġol-garaxx talbinja l-ġdida meta ma jkunx qed jiġi użat.

40.7.6

Is-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv spjegaw ukoll kif ser ikunu qegħdin jaħdmu fuq il-proċedura biex jiġi skrepjat lvann l-antik, billi jitolbu l-assistenza u l-gwida mingħand tal-insurance.

40.7.7

Fuq proponiment tas-Sindku Anthony Dalli, li kien issekondat mill-Kunsillier Calcedonio Cini, l-Kunsilliera kollha
unanimament qablu u approvaw l-punti kollha msemmiha f’din il-parti tas-seduta,li ġġib in-numru 40.7.
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40.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapport ta’ Evalwazzjoni tat-Tender għasServizz tal-Ġbir tal-iskart imħallat

40.8.1

Is-Segretarju Eżekuttiv aġġornat lil kunsilliera dwar l-proċedura ta’ evalwazzjoni li saret għat-tender tas-servizz talġbir tal-iskart imħallat, biex finalment dan is-servizz jiġi mogħti lil kuntrattur li skond il-kumitat tal-evalwazzjoni
huwa l-irħas. Fuq il-mejda tal-kunsill hija ressqet ir-rapport ta’ evalwazzjoni fejn fil-qosor spjegat il-kontenut ta’ dan
ir-rapport.

40.8.2

Is-Sinjorina Borg spjegat kif dan ir-rapport jindika li b’kollox kien hemm żewġ offerti u skond il-kumitat talevalwazzjoni offerta waħda ġiet meqjusa administratively, technically u financially complaint. L-Kuntrattur li
kkwalifika għal dan is-servizz huwa Galea Cleaning Solutions bl-offerta ta’ 330 EUR. Il-Kumitat tal-evalwazzjoni
rrakkomanda li din it-tender tingħata lil Galea Cleaning Solutions. Fuq bażi ta’ din ir-rakomandazzjoni l-kunsill
iffinalizza l-proċedura tal-evalwazzjoni onlajn fuq is-sistema tal-EPPS, fejn Galea Cleaning Solutions u l-bidder lieħor ġew innotifikati b’dan, fejn ġew mibgħutha lilhom ittri ppersonalizzati. Naturalment Galea Cleaning Solutions
ġie nnotifikat li l-bord tal-evalwazzjoni qed jagħżel u jirrakkomanda l-offerta tiegħu, filwaqt li l-bidder l-ieħor ġie
nnotifikat li l-offerta tiegħu ma kienetx l-aktar vantaġjuża u ma kkwolifikax għal xi raġunijiet oħra. L-evalwazzjoni
ngħalqet fil-25 ta’ Marzu u l-ittri ta’ notifika lil bidders intbgħatu fl-istess ġurnata.

40.8.3

Is-Segretarju Eżekuttiv kompliet tgħid ukoll kif mil-25 ta’ Marzu, beda jgħodd iż-żmien ta’ appell ta’ għaxar tijiem
f’każ li xi bidder ikun jixtieq joġġezzjona għal-għażla tal-bord. Dan iż-żmien ta’ appell skada fit-3 ta’ April u appelli
bil-miktub ma kienx hemm sa din id-data, għalhekk il-kunsill kompla jiffinalizza din il-proċedura fejn Galea Cleaning
Solutions ġie formalment innotifikat fuq is-sistema bl-award ta’ dan it-tender, għas-servizz tal-ġbir ta’ skart
imħallat.

40.8.4

Is-Sinjorina Borg umbgħad spjegat li minkejja li ġiet ffinalizata din il-proċedura fuq is-sistema u Galea Cleaning
Solutions ġie nnotifikat bl-award onlajn, alissa mhux ser ikun qed jiġi ffirmat il-kuntratt ma’ dan il-kuntrattur. Dan
għaliex għadt hemm xi korrispondenza għaddeja mad-dipartiment tal-kuntratti dwar il-proċedura li saret online u
qabel tingħalaq din il-proċedura u jkun hemm direzzjoni mingħand id-Dipartiment tal-kuntrattri, l-kunsill ġie
nfurmat mill-istess dipartiment biex alissa ma jiġi ffirmat l-ebda kuntratt. Is-Segretarju Eżekuttiv ser iżżom lil kunsill
aġġornat appena jkollha xi risposta lura mingħand id-Dipartiment tal-kuntratti.

40.9

Kunsiderazzjoni tal-opening report tat-tender għall-installazzjoni ta’ open air gym
fil-Ġnien Ċentru Rikreattiv

40.9.1

Is-segretarju Eżekuttiv ressqet għall-kunsiderazzjoni tal-kunsill, opening report tat-tender li nħareġ riċenti għallinstallazzjoni ta’ open air gym fil-Ġnien Ċentru Rirkeattiv. Hija spjegat kif skond dan it-tender jidher li b’ kollox kien
hemm żewġ kuntratturi li tefgħu l-offerta tagħhom.

40.9.2

Is-Sinjorina Borg infurmat lil kunsilliera kif beda l-proċess tal-evalwazzjoni biex dawn iż-żewġ offerti jiġu evalwati u
finalment tiġi ssuġġeritha waħda minnhom. Hija ser iżżom lil kunsilliera aġġornati appena il-proċess talevalwazzjoni jiġi ffinalizzat kollu.

40.10

Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kunsill u lmenti

40.10.1.1

SPI.SCI.3.2022 – Skema dwar Restawr ta’ Postijiet/Monumenti Storiċi f’Malta 2022/2023
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet fuq il-mejda tal-kunsill skema ta’ restawr ta’ postijiet/monumenti storiċi li reġgħat
ħarġet għal sena oħra. Hija spjegat li jekk il-kunsill reġgħa nteressat japplika għal din l-iskema għandu jagħmel dan
sa mhux aktar tard mit-22 ta’ April, 2022. Għalhekk is-Sinjorina Borg staqsiet lil kunsilliera jekk jixtiequx japplikaw
għal xi restawr ta’ post/monument storiku li hemm fir-raħal, skond kif jippermettu l-linji gwida maħruġa midDirettorat tar-Restawr.

40.10.1.2

Is-Sindku tkellem fejn qal li huwa kien ser jissuġġerrixi li b’din l-iskema tiġi rrestawratha l-Mitħna, pero din ma tistax
tiġi rrestawratha taħt din l-iskema għax mhux permess li l-kunsill japplika għal restawr ta’ post jew monument li
jkun devolut lil kunsill. Għalhekk is-Sur Dalli kompla jgħid kif huwa tal-parir li minflok isir restawr fuq dawk in-niċċeċ
li l-aktar għandhom bżonn fir-raħal, bil-permess tas-sid. Hawnhekk is-Segretarju Eżekuttiv nfurmat lis-Sindku u lkunsilliera li l-kunsill limitat li jissottometa applikazzjoni waħda fuq post/monument wieħed u kemm il-darba
jissottometta aktar minn applikazzjoniji waħda, fil-linji gwida tal-iskema hemm miktub li l-kunsill ser jiġi kkuntatjat
mid-Direttorat tar-Restawr biex finalment jagħżel applikazzjoni waħda.
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40.10.1.3

Is-sinjorina Lorraine Farrugia ssuġġerriet li jsir restawr fuq dak li qisu artal li jinsab wara l-istatwa ta’ San Ġużepp.

40.10.1.4

Is-Sindku hawnhekk għamel stqarrija żgħira fejn qal li ma jaqbilx li l-kunsill għandu jibqa japplika għal restawr ta’
postijiet/monumenti li esaċċ ma jaqawx taħt ir-responsabbilta tiegħu.Il-Kunsill diġa għamel ħafna fejn setgħa u
applika diġa għal restawr fuq il-Kappella tal-Belliegħa, is-sena li għaddiet. Għaqdiet oħra, inkluż l-Kurja, bħal kunsill
jistgħu japplikaw huma dirett għar-restawr mad-Direttorat tar-Restawr. Din is-sena s-Sur Dalli tal-opinjoni li dawn
il-fondi jintużaw fuq post/monument li huwa pubbliku u mhux fuq xi post/monument li jaqa taħt ir-responsabbilta
ta’ xi għaqda.

40.10.1.5

Is-Sur Cini jaqbel li jsir restawr fuq in-niċċeċ u kemm il-darba dawn jinstabu fi stat tajjeb huwa qed jissuġġerrixi li lkunsill japplika biex jiġi installat dawl madwarhom u fjuri ukoll. Is-Sindku kkummenta fejn qal li fjuri huma xi ħaġa
ta’ darba pero li jiġi installat dawl madwarhom hija idea li tista tiġi kkunsidratha.

40.10.1.6

Is-Sindku qal li fil-jiem li ġejjien ser idur dawra mar-raħal biex jara x’postijiet/monumenti l-aktar li għandhom bżonn
restawr u jerġa jiġi lura bil-feedback ta’ dak li jkun sab. Fuq bażi ta’ dan ġie deċiż li, l-kunsilliera għandhom jibqgħu
jaħsbu dwar proġett ta’ restawr li l-kunsill jista japplika għalih, skond il-linji gwida u deċiżjoni dwar proġett finali
għandha tiġi kkomunikatha bl-imejl sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 8 ta’ April. Dan biex wara li ttieħed iddeċiżjoni l-amministrazzjoni jkollha biżejjed ċans taħdem fuq l-applikazzjoni u biex din tiġi sottomessa fil-ħin, sat22 t’April.

40.10.2.1

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ kwotazzjoni biex jiġi kkreat ‘fixed asset register’
Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet għall-approvazzjoni tal-kunsill kwotazzjoni mill-accountant tal-kunsill biex jiġi kkreat
fixed asset register fis-sistema tal-accounts, għaliex dan qatt ma eżista kemm ilu jopera l-kunsill u huwa xi ħaġa li lkunsill għandu jkollu. Is-Sinjorina Borg spjegat kif din is-sistema ser tiswa 531 Ewro biex tiġi kkreatha.

40.10.2.2

Il-Kunsill kollu approva din il-kwotazzjoni.

40.10.3.1

Aġġornament- Ingaġġ ta’ Skrivan fuq bażi full-time (skala 15)
Is-Segretarju Eżekuttiv tat aġġornament dwar is-sejħa li għandu għaddeja l-kunsill biex isir ingaġġ ta’ skrivan fuq
bażi full-time (skala 15). L-ewwelnett hija spjegat li dan l-item ma ġiex imtella uffiċċjalment fl-agenda u qed jiġi
mtella fil-lista ta’ xogħlijiet oħra, għaliex l-kunsill ħaseb li sad-data tas-seduta din is-sejħa ser tkun għadha on hold,
minħabba backlog ta’ sejħiet li Jobsplus spjegat li kellha u li riedu jibqgħu on hold sakemm ma jinħatar cabinet ġdid.

40.10.3.2

Is-Sinjorina Borg qalet li appena il-cabinet l-ġdid ġie maħtur, Jobsplus setgħat tkompli taħdem fuq il-ħruġ ta’ dawn
is-sejħiet u propju fl-4 ta’ April intbgħatet l-ewwel lista ta’ kandidati eliġġibbli għal dan ix-xogħol. Il-Kandidati
eliġibbli u interessati għandhom ċans japplikaw sal-14 t’April u b’kollox hemm erbtax-il kandidat fuq il-lista. Issinjorina Borg kompliet tgħid kif xi kandidati diġa bdew jibgħatu CV tagħhom lil kunsill u talbet lis-Sindku u lil
kunsilliera biex ikun hemm qbil dwar data u ħin meta jistgħu jsiru l-interviews, wara l-14 t’April.

40.10.3.3

Ġie deċiż li wara li jgħaddi l-14 t’April, is-Segretarju Eżekuttiv għandha tagħmel kuntatt bl-imejl mas-Sindku u lkunsilliera kollha fejn tinfurmahom bin-numru ta’ applikazzjonijiet li ġew sottomessi mill-kandidati nteressati. IlKunsill għandu jiddeċiedi minn hemm umbgħad meta hija l-aħjar data li jsiru l-interviews. Il-Kunsill kollu qabel li jsir
hekk u d-data tal-interviews għandha tiġi kkomunikatha u deċiża bl-imejl, wara li jgħaddi l-14 t’April.

40.10.4.1

Preparazzjonijiet biex jinħareġ dokument tat-tender għall-installazzjoni ta’ equipment ġdid u tibdil tat-tapit tal-lart
fil-playingfields
Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lil kunsilliera li fil-jiem li ġejjien hija ser tibda tiprepara t-tender biex jkun hemm
installazzjoni ta’ equipment ġdid tal-logħob fil-playingfields u nkluż tibdil fit-tapit tal-art. Hija ser tkun qed tiprepara
dan id-dokument bl-għajnuna tal-perit u bi konsultazzjoni mas-Sindku. Is-Sinjorina Borg nfurmat lil kunsilliera li
appena d-dokument kollu ikun lest hija minnufih ser tibgħatu għall-kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal-kunsill kollu
b’imejl. Hija qed tissuġġerrixi li jsir dan biex ma jkunx hemm dewmien ta’seduta oħra sakemm jiġi approvat l-ħruġ
tad-dokument minħabba anke li hemm l-fondi nvoluti u biex ikun jista joħroġ minnufih. Id-Dokument ser ikun anke
qed jintbgħat għal vetting lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali qabel ma jinħareġ onlajn.

40.10.4.2

Il-Kunsilliera qablu u ħadu nota.

40.10.5.1

Talba għal patching- Triq il-Forn
Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda talba biex isir patching mill-pjazza ta’ Triq il-Forn sa biex 39 Triq il-Forn.
Hija ħalliet f’idejn is-sindku biex ikompli jispjega din it-talba.
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40.10.5.2

Is-Sindku qal li din hija xi ħaġa viżibli u l-istat tat-triq ma tistax tibqa li hi, qabel ma ssir xi disgrazzja. Huwa spejga ki
din it-talba ser tiżdied mal-kumplament tal-patching li għandu ħsieb jagħmel l-kunsill, fosthom biċċa patching żgħira
fl-isqaq fejn joqgħod l-Kunsillier Cini, kullimkien madwar ir-raħal fejn hemm xi biċċiet oħra żgħar ser jitqabbad perit
jevelwahom u li hemm bżonn isir fuq parir tiegħu, hemm biċċa patching oħra fi Triq Preziosi u patching oħra fi Triq
Daniel Sammut li ser tiġi diskussa aktar l-quddiem fis-seduta.

40.10.5.3

Is-sindku qal ukoll kif pero dawn ix-xogħlijiet ta’ patching mhux ser jibdew b’mod imminenti. Dan għaliex l-ewwel
irid jitlesta x-xogħol tat-tarmac fi Triq il-Kbira u eżatt wara dan ix-xogħol ser jibda proġett minn Enemalta tattqegħid tal-cable minn fejn is-sorijiet fi Triq Sir Ugo Mifsud, għal Triq il-forn, Triq il-Kunċizzjoni u li jibqa tielgħa sa
Tal-Mirakli. Kemm jista jkun pero dawn ix-xogħlijiet ta’ patching il-kunsill ser jiprova jlestihom sa qabel il-festi u lpurċissjonijiet li ġejjien, inkluż qabel il-festa tas-Salvatur.

40.10.5.4

Il-Kunsill unanimament approva li jsiru dawn ix-xogħlijiet ta’ patching meta jkun il-waqt.

40.10.6.1

Talba għal sleeping policeman fi Triq Annibale Preca
Tressqet talba biex titweħħel sleeping policeman oħra fi Triq Annibale Preca, fil-parti minn fejn hemm San Ġużepp
sal-bidu ta’ Triq Sant Andrija. F’din il-parti ta’ Triq Annibale Preca diġa hemm waħda pero min ressaq it-talba sostna
li waħda mhux biżejjed biex tnaqqas l-ispeed aċċessiv.

40.10.6.2

Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni li ssir din l-isleeping policeman. Pero s-Sindku rrimarka li qabel ma din ssir, il-kunsill
għandu jġib il-kunsens ta’ dawk il-persuni li ser ttiweħħel din l-isleeping policeman quddiemhom u jekk ħadd minn
dawn il-persuni ma jkollu oġġezzjoni, għandha ssir applikazzjoni ma’ TM. Il-Kunsilliera qablu li jsir hekk.

40.10.6.3

Hawnhekk is-Sindku semma każ ieħor fejn tresqet talba biex issir sleeping policeman. Is-Sur Dalli qal li avviċinawh
xi nies biex il-kunsill jikkunsidra jagħmel sleeping policeman il-fuq mis-sala tal-kappillan fid-direzzjoni lejn it-Three
Villages bar għaliex anke hemmhekk ġili jkun hemm periklu u speed aċċessiv. Pero din it-talba issa ser tiġi mtella
fis-seduta li jmiss.

40.10.7.1

Talba biex isir tarmac fi Triq Daniel Sammut
Tressqet talba biex il-kunsill jagħmel biċċa tarmac fi Triq Daniel Sammut minn quddiem ‘The Core Court’, minn
numru 27 sa numru 41.

40.10.7.2

Is-Sindku qal li din il-parti tat-triq sfortunatament spiċċat l-istat li hi minħabba l-inġenji li kienu ntużaw meta telgħa
l-bini li bil-piż tagħhom sfrondaw it-triq. Il-Kunsill jinsab fi pożizzjoni fejn ma jistax iweħħel fl-ebda kuntrattur li
għamel ħsara fit-triq diment li ma nqabadtx fil-fatt. Għalhekk l-kunsill ser ikollu jinvesti biex isir patching f’din ilparti tat-triq ħalli ma tibqax fl-istat li hi.

40.10.7.3

Il-Kunsill unanimament approva li jsir dan il-patching.

40.11

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

40.11.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ pagamenti numru 04/22 li kienet tinkludi l-ammont tal-petty cash ta’
€67.97 għax-xahar ta’ Marzu.

40.11.2

L-iskeda ta’ ħlasijiet kollha kienet proposta għall-approvazzjoni mill-Kunsillier Calcedonio Cini li kien ssekondat miIlMinority 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’ COVID-19, lpagament tal-petty cash ser joħroġ fuq isem is-sindku u s-sindku umbagħad jagħti l-ammont tal-flus kontanti lisSegretarju Eżekuttiv lura.

40.12

Applikazzjonijiet tal-Awtorita tal-Ippjanar

40.12.1

Is-Segretarju Eżekuttiv infurmat lil kunsilliera kif b’kollox sad-data tas-seduta, ma kienx hemm applikazzjonijiet
alarmanti ġodda, dan skond l-informazzjoni li dejjem tagħmel u li tibgħat it-townplanner tal-kunsill.

40.12.2

Is-Sindku nforma lil kunsilliera kif llum il-kunsill irċieva imejl mingħand residenta dwar l-applikazzjoni tal-Ippjanar li
applikaw għaliha il-futbol klabb, Lija Athlethic, fuq il-grawnd tal-iskola. Is-Sur Dalli qal li meta din l-applikazzjoni ġiet
ivvetjatha mit-town planner huwa jidhirlu li t-town planner kienet ikkonfermat li din l-applikazzjoni ma għandha
xejn kontra il-local plan. Ir-residenta li bgħatet l-imejl qed tgħid l-oppost ta’ dan u qed tistaqsi lil kunsill x’inhi l-
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pożizzjoni tiegħu dwar din l-applikazzjoni. Is-Sindku għamilha ċara li l-kunsill lokali m’għandu xejn kontra il-futbol
klabb u l-applikazzjoni li ssottometta, pero diment li daħal lment dwarha fejn qed jintalab l-appoġġ tal-kunsill, isSindku spjega li ma jistax jiġi njorat dan l-ilment u għalhekk l-kunsill għandu jerġa jitlob għal parir tat-town planner.
40.12.3

Is-Sur Dalli qal li kemm il-darba jerġa jiġi vverifikat li din l-applikazzjoni hija skond il-local plan, l-kunsill ma tantx jista
jagħmel wisq. Għalhekk il-kunsill ser jerġgħa jieħu azzjoni billi jikkonsulta mat-town planner u jimxi minn hemm
fuq il-gwida tagħha.

40.13

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

40.13.1

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

40.13.2

Is-Sindku faħħar lis-Segretarju Eżekuttiv u t-tim kollu tal-amministrazzjoni li hija tmexxi rigward il-proċess tal-audit
li sar riċenti mill-awdituri għas-sena 2021. Jidher li l-awditur huwa sodisfat bil-performance li l-kunsill ta fis-sena
2021 u kummenti fin-negativ ftit li xejn ġew irrimarkati tul l-audit. Din is-sena l-audit kien aktar iffukat fuq lfinancials tal-kunsill milli fuq l-operat tal-kunsill. Is-Sindu qal kif issa l-kunsill għandu jistenna li tintbgħat ilmanagement letter li suppost għas-sena 2021 għandha tkun ferm inqas twila kkumparatha ma’ dik tas-sena 2020.

40.13.3

Il-laqgħa ntemmet fi 6:10pm. Is-Sindku u l-Kunsilliera awguraw l-Għid it-tajjeb lil xulxin.

40.13.4

Il-laqgħa li jmiss se ssir nhar l-Erbgħa 4 ta’ Mejju 2022 u kien hemm qbil b’mod unanimu biex il-laqgħa issir fl5:30pm onaljn.
Konfermati, illum l-Erbgħa 4 ta’ Mejju 2022.

IFFIRMAT
Anthony Dalli
Sindku
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Pamela Borg
Segretarju Eżekuttiv
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