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 41
Data tal-laqgħa: L-Erbgħa 04 ta’ Mejju 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.

41.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġiji

41.1.1

Ittri ta’ apoloġiji ma kienx hemm.

41.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Numru 40

41.2.1

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

41.2.2

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

41.2.3

Fuq proposta tal-Kunsillier Calcedonio Cini li kien issekondat mill-Kap tal-Minoranza Lorraine Farrugia, l-minuti talerbgħin laqgħa ġew approvati unanimament.

41.3

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti tal-ewwel laqgħa tal-lokalita għas-sena
2022

41.3.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdu l-Minuti tal-ewwel laqgħa tal-lokalita għas-sena 2022 (nru 1). Kopja tal-minuti
ngħataw lil kull kunsillier qabel il-laqgħa.

41.3.2

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

41.3.3

Fuq proposta tas-Sindku Anthony Dalli li kien issekondat mill-Kunsillier Calceconio Cini, l-minuti tal-ewwel laqgħa
tal-lokalita għas-sena 2022 (nru 1), ġew approvati unanimament.

41.4

Komunikazzjoni mis-Sindku

41.4.1

Is-Sur Dalli ta update dwar l-uffiċini l-ġodda tal-kunsill lokali. Huwa spjega li l-kunsill għadu qed jistenna l-PA tagħti
r-rakkomandazzjonijiet tagħha u ż-żmien biex isir dan jiskadi fi 06/05/2022. Huwa żied jgħid kif sa dan it-tant,
permezz tas-Segretarju Eżekuttiv, sar kuntatt mad-DLG biex ikun hemm għajnuna meta jiġi trasferit l-apparat tassistema komputerizzata lejn l-uffiċċju l-ġdid. Id-Dipartiment dwar dan talab laqgħa miegħu bħala Sindku u masSegretarju Eżekuttiv, fejn offrew minn Fondi tal-EU li x-xogħol, l-materjal u xi apparat ieħor ta’ bżonn, kollu jsir min
naħa tagħhom u ovvjamnet f’isem il-kunsill, is-Sur Dalli qal li huwa u s-Segretarju Eżekuttiv aċċettaw. Dan iffisser li
l-kunsill franka spiża ta’ madwar EUR 4500.

41.4.2

Is-Sindku tkellem dwar il-grawnd tal- 5-a-side, fil-Ġnien Ċentru Rikreattiv. Huwa spjega kif id-Dipartiment tal-Artijiet
qed jitlob lil kunsill, wara sena jistenna, biex jiffirma il-kuntratt ta’ enchroacment ta’ dan il-grawnd. Is-Sur Dalli
sostna kif huwa ovvju u hekk kien hemm qbil, li biex il-kunsill jiffirma, iridu jagħtuna il-pitch fi stadju tajjeb għal użu,
imma dan ma jistgħux jiggarantuh. Għalhekk din il-Ġimgha flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv, Is-Sindku spjega li ġie
mistieden għal-laqgħa ma’ Uffiċċjali tal-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, li huwa kien talab ġimgħat ilu. Waqt din illaqgħa ġie mistoqsi fejn waslu t-taħdidiet li s-Sur Dalli kien beda fiż-żmien is-Sur Michael Sant, dwar il-proġett ta’ lestenzjoni ta’ l-iskola primarja, fejn kellu jitneħħa l-pitch tal-injam u jintuża l-pitch l-imsemmi. Dawn l-uffiċċjali
għandhom jiċċekkjaw u jkelmu lura lil kunsill minnufih.

41.4.3

Is-Sur Dalli tkellem dwar ix-xogħlijiet li ser issiru mill-Enemalta tal-cable l-ġdid. Dan ix-xogħol se jibda minn nhar itTnejn 09/05/2022 minn naħa tal-Kappella tal-Mirakli sa Triq Kardinal Ferretti. Is-Sindku reġgħa sostna ma Enemalta
li, qabel ma titlesta Triq il-Kbira ma jsirx xogħol fuq dan il-Cable aktar l-isfel lejn iċ-ċentru tal-Lokalita. Hawnhekk isSinjorina Lorraine Farrugia rrimarkat kif importanti l-kunsill ikun jaf minn fejn se tgħaddi tal-linja u kif ser issir iddiversion tagħha. Is-Sur Cini esprima ix-xewqa li dan ix-xogħol jitlesta qabel il-festa tar-raħal.

41.4.4

Umbgħad is-Sindku tkellem dwar ix-xogħlijiet ta’ IM fi Triq il-Kbira u Triq Ramiro Barbaro. Ix-xogħol bħas-soltu
għaddej b’ritmu kajman ħafna u qed jiġi kkunsmat ħafna ħin prezjuz kemm ta’ l-Amministrazzjoni u kemm tiegħu
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bħala Sindku, biex jissolvew ħafna lmenti tar-residenti li ta kuljum u bir-raġun qed jiżdiedu. Ġie ikkomunikat lil
Kunsill li l-aħħar wiċċ bit-tarmac se jingħata nhar it-Tnejn 09/05/2022.
41.4.5

Is-Sindku tkellem dwar il-qtugħ tal-ħaxix fir-raħal. Huwa spjega li l-qtugħ tal-ħaxix fil-lokal reġgħa beda speċjalment
f’Ħal Mann u tal-Mirakl,i wara l-ftehim li kien sar mill-AKL mal-Għaqda tan-Naħal biex nipproteġu in-naħla. Il-Qtugħ
tal-ħaxix qed isir biċċa biċċa għax hemm postijiet li kiber ħafna u hemm periklu għal min imur jimxi fl-inħawi.

41.4.6

Is-Sur Dalli tkellem fuq tlett inizjattivi edukattivi li ser jidħol għalihom l-kunsill. Dawn huma ‘Junior Science Club’,
Korsijiet Life Long Learning u korsijiet dwar Għaqal fil-ħajja u d-dar. Is-Sindku spjega kif il-kunsill qed jiġi mitlub
minn diversi entitajiet governattivi u l-Universita ta’ Malta, biex joffri fil-lokal dawn l-inizjattivi edukattivi. Is-Sindku
qal kif issa li l-kunsill għandu post ġdid addattat fejn jistgħu jsiru inizjattivi bħal dawn, il-kunsill tajjeb li jissieħeb ma’
dawn l-entitajiet għall-interess tar-raħal. Is-Sur Dalli żied jgħid li huwa flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv qed jiġbru
l-informazzjoni kollu biex dawn l-attivitajiet isiru u jirnexxu u biex wkoll r-resident ikun moqdi mingħand il-kunsill,
fil-lokal tiegħu stess.

41.4.7

Finalment is-Sindku tkellem dwar ix-xogħlijiet tal-Water services f’waħda mit-Toroq li qed isiru x-xogħlijiet, Triq talMirakli. Huwa qal kif llum ingħata l-ewwel saff bit-tarmac ta’ din it-triq kollha. Dan ix-xogħol ser jitkompla fi Triq
Ħal Bordi u Triq N. Cottoner issa. Is-Sinjorina Farrugia staqsiet lis-Sindku jekk wara li t-toroq kollha jsiru bit-tarmac
għadhix ser tiġi mplementatha l-oneway minn Triq Carmelo Farrugia. Is-Sindku wieġeb li qabel ma ssir din il-oneway irid isir survey ieħor ħalli l-kunsill jerġa jkollu rendikont tal-karozzi li jidħlu u joħorġu minn Ħal Lija, biex
jiddetermina għadtx hemm bżonn ta’ one-way.

41.5

Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Kunsilliera

41.5.1

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

41.6

Korrispondenza

41.6.1.1

Is-Sinjorina Lorraine Farrugia staqsiet dwar korrispondenza numru 14/2022 iBins/Bring in sites. Is-Segretarju
Eżekuttiv infurmatha kif dik hija korrispondenza dwar il-proċess li l-kunsill għaddej minnu biex jitweħlu set ta’ bring
in sites, kif kien hemm qbil li jsir fi Triq Preziosi ma’ Triq il-Mosta. Il-Kunsill tħadded ma’ Greenpak fejn dan is-sit,
ġie approvat u l-kunsill qed jistenna biss li jitneħħa l-billboard li hemm, pero sissa m’hemmx risposta minn naħa
tal-PA rigward dan.

41.6.1.2

Is-Sindku rrimarka li apparti dan il-billboard, hemm billboard ieħor li jrid jitneħħa għax perikoluż. Dan jinsab fil-bidu
ta’ Vjal it-Trasfigurazzjoni fuq il-bankina li bih wheelchairs jew pushchairs ma jgħaddux u jistennew li jelbu għattriq. Il-PA ma tistax tgħin biex jitneħħa dan il-billboard u għalhekk il-kunsill talab għall- assistenza tal-pulizija forsi
jafu ta’ min hu. Il-Viċi Sindku, Daniel Mallia qal li skond sorsi li huwa għandu, nformazzjoni dwar ta’ min hu lbillboard suppost tista ttiha Transport Malta. Is-Segretarju Eżekuttiv ser tiċċekja dwar dan.

41.6.2

Is-Sinjorina Farrugia xtaqet tkun taf dwar xiex titratta korrispondenza numru 26/2022. Is-Segretarju Eżekuttiv
infurmatha kif dik hija korrispondenza mingħand resident dwar reserved parking fi Triq Sant Andrija, fejn huwa qed
jistaqsi jekk din għadhix tintuża ħalli filkas titneħħa. Dan ir-resident qed jilmenta ukoll fuq dar li hemm fi Triq Sant
Andrija fejn parti mill-istruttura ta’ din id-dar għandha bħal spout ħirġa u meta tagħmel ix-xita u wieħed ikun
għaddej fuq il-bankina jispiċċa jixxarrab sew.

41.7

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

41.7.1

Is-Segretarju Eżekuttiv tat update dwar il-proċeduta ta’ ingaġġ għall-skrivan Skala 15. Hija nfurmat lis-Sindku u lil
kunsilliera kif it-tlett applikanti (mill-ewwel lista ta’ Jobsplus) li urew interess għal dan l-impjieg, sad-data talinterviews, dawn infurmaw lil kunsill li mhux ser jattendu għall-interview għax sabu impjieg ma’ ħaddieħor u
għalhekk m’għadhomx interessati.

41.7.2

Is-Segretarju Eżekuttiv għarfet lil kunsill, kif hija issa kienet qed tistenna lista oħra mingħand Jobsplus, lista ta’
kandidati li qed jirreġistraw fuq part 3. Din il-lista propju waslet għand il-kunsill dakinhar tas-seduta u s-Sinjorina
Borg nfurmat lil kunsill kif b’kollox fuq din il-lista hemm tmienja u tmenin applikant.
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41.7.3

Ġie deċiż li l-applikanti kollha jkollhom ċans biex japplikaw kemm il-darba huma nteressati sat- 13 ta’ Mejju. Skond
kemm japplikaw applikanti, s-Segretarju Eżekuttiv għandha tinforma lil kunsill kollu b’dan, ħalli jkun hemm ftehiem
dwar kif ser jitqasmu u jsiru l-interviews. Komunikazzjoni dwar dan ser titkompla b’permezz tal-imejl.

41.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta’ l-ewwel rapport ta’ kull kwart għall-perjodu
Jan-Mar 2022

41.8.1

Dan ir-rapport ma ngħatatx lis-Segretarju Eżekuttiv mill-accountant, sad-data tas-seduta tal-kunsill. Dan ir-rapport
għadu qed jiġu kkumpilat kemm mill-accountant technician u kif ukoll mill-accountant. Għalhekk dan l-item kellu
jiġi maqbuż u għandu jerġgħa jitella fis-seduta li jmiss.

41.9

Rendikont dwar it-Tender għas-Servizz tal-Ġbir tal-iskart imħallat

41.9.1

Is-Segretarju Eżekuttiv tat rendikont lil kunsilliera dwar l-proċedura ta’ evalwazzjoni li saret għat-tender tas-servizz
tal-ġbir tal-iskart imħallat. Inkonnessjoni mas-seduta li għaddiet, is-Sinjorina Borg fakret kif għal dan it-tender kien
hemm b’kollox żewġ offerti, l-irħas waħda, kif irrakomandat mill-bord, kienet dik ta’ Galea Cleaning Solutions.

41.9.2

Is-Sinjorina Borg qalet li hija fl-aħħar laqgħa kienet spjegat li minkejja li l-proċedura tal-evalwazzjoni kienet ġiet
ffinalizata fuq is-sistema u Galea Cleaning Solutions ġie nnotifikat bl-award onlajn, il-kunsill xorta waħda ma setax
jiproċedi biex jiġi ffirmat il-kuntratt ma’ dan il-kuntrattur. Dan għaliex kien għadt hemm xi korrispondenza għaddeja
mad-dipartiment tal-kuntratti dwar il-proċedura tal-evalwazzjoni li saret online u qabel ingħalqet sew din ilproċedura u jkun hemm direzzjoni mingħand id-Dipartiment tal-kuntrattri, l-kunsill kien ġie nfurmat mill-istess
dipartiment biex alissa ma jiġi ffirmat l-ebda kuntratt.

41.9.3

Is-Segretarju Eżekuttiv għarfet lil kunsill kif wara s-16 t’April hija rċeviet konferma mingħand id-dipartiment talKuntratti li l-kunsill jista jiproċedi billi jagħti l-award lil Galea Cleaning solutions fuq is-sistema u jsir l-iffirmar talkuntratt għal dan is-servizz. Appelli ma kienx hemm fuq dan it-tender.

41.9.4

Is-Sinjorina Borg nfurmat lil kunsilliera kif għalhekk wara din id-direzzjoni hija flimkien mas-Sindku, iltaqgħu ma’
Galea Cleaning solutions fl-25 t’April, fejn sar l-iffirmar tal-kuntratt il-ġdid u dan il-kuntratt ser jibda japplika birrata l-ġdida mill- 1 ta’ Mejju 2022 sal-aħħar ta’ Diċembru 2022, bi possibilta li jiġi estiż għa-sena oħra. Il-Kunsilliera
ħadu nota ta’ din l-informazzjoni.

41.10

Jum Ħal Lija 2022

41.10.1

Is-Sindku qal li reġgħa wasal iż-żmien biex jibdew il-preparati ta’ Jum Ħal Lija għal sena konsekuttiva oħra. Bħassoltu dan l-avveniment ser ikun iċċelebrat fis-6 ta’ Lulju. Is-Sindku qal kif minn għada 5 ta’ Mejju, ser jiftħu lapplikazzjoni ta’ nominazzjonijiet għal Ġieħ Ħal Lija.

41.10.2

Is-Sur Dalli propona kif bħas-soltu l-ewwel issir quddiesa fil-Knisja. Wara ssir il-preżentazzjoni fil-Pjazza, inkluż,
naturalment kemm il-darba jkun hemm qbil, li dak il-BBQ li kien sar fl-2019 mill-għaqdiet, din is-sena jsir dakinhar
ta’ dan l-avveniment. Is-Sur Dalli ssuġġerrixxa ukoll li waqt li jkun għaddej il-BBQ jkun hemm band magħrufa ħafna
ġo Malta biex tagħmel sagħtejn iddoq, bħal dawk il-bands li jdoqqu fit-tiġijiet. Hawnhekk is-Sindku talab għal parir
tekniku tal-Kunsillier Joseph Zahra.

41.10.3

Għal filgħodu, is-Sindku qal li qed jitħadded mal-Pulizija tal-Komunita biex jagħmlu show bil-fire engine, bit-traffic
police etc. Dan biex jingħata promotion tas-Servizz li huma jagħtu fil-komunita. Is-Sur Dalli qal li ser ikompli
jitħadded mal-Pulizija għaliex fl-opinjoni tiegħu din is-show aħjar issir forsi l-għada filgħaxija minħabba x-xemx forsi
l-attendenza tan-nies b’hekk tkun waħda akbar.

41.10.4

Rigward il-finanzi, is-Sindku spjega kif riċenti huwa ġie appuntat chairmain tas-sotto kumitat tal-finanzi tar-Reġjun
Lvant u waqt dan is-sotto kumitat diġa ġie ssuġġeriet biex tingħata għajnuna biżejjed biex kunsilli jkunu jistgħu
jtellaw avvenimenti fi Jum il-Lokal tagħhom. Il-probabbilta jiġifieri hija li l-ispejjeż ta’ Jum Ħal Lija, jekk mhux kollha,
ħafna minnhom ser ikunu koperti bi skema li joħroġ ir-Reġjun.

41.10.5

Is-Sindku fakkar kif skond ir-regolamenti l-ġodda li għamel il-kunsill tan-nominazzjonijiet, jistgħu jiġu nnominati
kunsilliera (anke mejtin) li għamlu ċertu żmien fil-kunsill, biex jingħataw rikonoxximent. Huwa qal li l-kunsill għandu
jindaga liema huma dawn il-kunsilliera li ma ħadux rikonoxximent ħalli jingħataw wieħed. Is-Sur Dalli dwar dan talab
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għal l-assistenza tas-Sinjorina Lorraine Farrugia. Is-sinjorina Farrugia qalet li jekk tiftakar sew diġa hemm diversi
kunsilliera mejtin li ġew mgħottija rikonoxximent u għalhekk is-Sindku qal li jekk filkas il-kunsill jista jiddeċiedi li issa
jagħtihom Ġieħ Ħal Lija. Din hija xi ħaġa li l-kunsill jista jikkunsidra u għandu jerġa jitkellem dwarha.
41.10.6

Il-Kunsilliera ħadu nota ta’ din l-informazzjoni u qablu mas-suġġerimenti tas-Sindku dwar il-preparamenti għal Jum
Ħal lija.

41.11

Tender playingfields

41.11.1

Is-Segretarju Eżekuttiv ressqet fuq il-mejda tal-kunsill kopja tat-tender li ġie pprepat għat-tibdil u l-installazzjoni talplayingfields fil-ġonna, nkluż it-tapit tal-art. Kopja ta’dan id-dokument intbgħat lil kunsilliera kollha qabel il-laqgħa.

41.11.2

Is-Sinjorina Borg qalet ukoll kif hija diġa bgħatet kopja ta’ dan it-tender u d-dokumenti kollha għall-approvazzjoni
tal-Dipartiment tal-Gvern Lokali, kif dejjem isir. Hija kompliet tgħid kif kemm il-darba l-kunsill ma jixtieq iżid xejn
aktar f’dan id-dokument tat-tender, appena jkollha l-approvazzjoni mingħand id-dipartiment biex dan it-tender
joħroġ fuq is-sistema tal-Epps, hija ser tiproċedi bis-sistema li dejjem tiġi addottatha meta jkun ser jinħareġ tender.

41.11.3

Il-Kunsilliera approvaw dan id-dokument tat-tender għal ħruġ. Is-Segretarju Eżekuttiv ser tinfurmahom meta dan
id-dokument ikun ippublikat fuq is-sistema u sakemm wieħed jista jitfa l-offerta tiegħu.

41.12

Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kunsill u lmenti

41.12.1.1

SPI.SCI.3.2022 – Skema dwar Restawr ta’ Postijiet/Monumenti Storiċi f’Malta 2022/2023 – Applikazzjoni ta’ restawr
fuq is-Salvatur il-Qadim
Is-Segretarju Eżekuttiv reġgħat ressqet fuq il-mejda tal-kunsill l-iskema ta’ restawr ta’ postijiet/monumenti storiċi
fejn tat update dwar l-applikazzjoni li finalment issottometa l-kunsill. Hija spjegat li wara spezzjoni li għamel isSindku fejn dar diversi niċeċ li hemm fil-lokalita, dawn instabu li għadhom fi stat tajjeb u m’għandhomx bżonn
restawr. Għalhekk il-kunsill iddeċieda jistaqsi lil kappillan jekk għandux bżonn għajnuna b’xi restawr. Ġie mistoqsi
jekk hemmx bżonn isir restawr fuq l-istatwa ta’ San Ġużepp imma il-Kappillan irrimarka li dan milux ġie rrestawrat.
Il-Kappillan wera apprezzament kbir lejn l-għajnuna li qed jagħti l-kunsill u qal li huwa jixtieq kieku ssir applikazzjoni
fuq is-Salvatur il-Qadim minn barra u minn ġewwa u għalhekk ġiet sottomessa applikazzjoni għal dan ir-restawr.

41.12.1.2

Il-Kunsilliera kollha ħadu nota ta’ din l-informazzjoni. Is-Sinjorina Farrugia rrimarkat li hemm niċċa waħda li flopinjoni tagħha hija fi stat ħazin fi Triq il-Kunċizzjoni fil-bidu. Is-Sindku qal li ser jitawwal u jara x’jista jsir fuqha
peress li l-applikazzjonijiet ta’ restawr issa għalqu.

41.12.2.1

Update dwar it-tender għall-installazzjoni ta’ open air gym u l-proċedura ta’ evalwazzjoni
Is-Segretarju Eżekuttiv tat aġġornament dwar l-proċedura ta’ evalwazzjoni tat-tender li nħareġ biex isir
installazzjoni ta’ open air gym equipment fil-Ġnien Ċentru Rikreattiv. Hija qalet kif din l-evalwazzjoni ġiet
ffinalizzatha riċenti fejn b’kollox kien hemm żewġ offerti. Kif issuġġeriet mill-bord tal-evalwazzjoni din it-tender ġiet
mgħottija lil l-irħas kuntrattur li f’dan il-każ kien Urban Play Solutions. Appelli fuq din l-għażla ma kienx hemm.

41.12.2.2

Għalhekk is-sinjorina Borg kompliet tgħid kif fil-jiem li ġejjien, hija flimkien mas-sindku ser jiltaqgħu ma’ Urban Play
Solutions biex isir l-iffirmar tal-kuntratt għal dan it-tender, ħalli minnufih ikun jista jibda jiġi ordnat il-gym
equipment u l-materjal kollha, skond it-tender u jibdew ix-xogħlijiet ta’ installazzjoni.

41.12.2.3

Il-Kunsill kollu ħa nota ta’ din l-informazzjoni.

41.12.3.1

Ċirkulari SPI/SCI/4/2022 - Korsijiet, Lifelong learning 2022/2023 Offruti mid-Direttorat għar-Riċerka, tagħlim tul ilħajja u impjegabilita’
Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill ċirkulari mibgħuta mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali li titratta
dwar korsijiet tal-lifelong learning 2022/2023. Kemm il-darba l-kunsill Lokali huwa nteressat biex jiprovdi xi kors
ġol-lokalita, huwa għandu japlika sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 6 ta’ Mejju 2022. Għalhekk is-Sinjorina Borg
staqsiet lil kunsill jekk jixtieqx japplika u jekk għandux preferenza ta’ xi kors partikulari f’moħħu, biex hija tkun tista
tapplika sewwa u kif rikjest.

41.12.3.2

Ġie deċiż li l-kunsill japplika u f’każ li jiġi mitlub jagħżel kors partikulari, komunikazzjoni dwar dan għandha issir
b’permezz ta’ imejl biex ikun hemm qbil mill-kunsill kollu, peress li ċans biex tidaħħal l-applikazzjoni baqa biss ċans
sa nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju.
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41.12.4.1

Imejl Junior Science Club
Kif diġa ġie kkomunikat mis-Sindku, is-Sinjorina Borg ressqet fuq il-mejda tal-kunsill imejl mingħand persuna dwar
Junior Science Club fejn din il-persuna qed tistaqsi lil kunsill biex jissieħeb ma’ dan il-klabb u ssir xi inizjattiva għal
benefiċċju ta’ dawk it-tfal tal-iskola li għandhom l-etajiet bejn 7 u 11, dan biex ikunu jistgħu jesploraw diversi
kunċetti xjentifiċi. Is-Sinjorina Borg qrat aktar din l-imejl fid-dettal.

41.12.4.2

Il-Kunsill qabel li għandu jissieħeb f’din l-inizjattiva u għalhekk ser isir kuntatt mal-persuna li avviċinat il-kunsill.

41.12.5.1

Imejl dwar l-ECAD mibgħuta mill-AKL
Is-Segretarju Eżekuttiv poġġiet fuq il-mejda tal-kunsill imejl mibgħuta mill-AKL dwar l-ECAD membership (European
Cities Against Drugs). Fil-qasir is-Sinjorina Borg spjegat kif din l-Organizazzjoni, hija waħda volontarja li għal dawn
l-aħħar 28 sena ħadmet bla heda sabiex tara’ li jkun hemm miżuri restrittivi kemm jista’ jkun għal użu ta’ sustanzi
illeċiti, partikolament f’ etajiet żgħar. Tul din l-aħħar sena, l-ECAD kienet f’ diskussjonijiet mal-‘World Federation
Against Drugs’ fejn ġie ffirmat ftehim ta’ koperazzjoni u kollaborazzjoni bejn iż-żewġ naħat. Dan ikompli jagħti valur
miżjud ix-xogħol li qed twettaq din l-Organizazzjoni fis-sehem tagħha sabiex ikollna aktar bliet ħielsa mid-droga
illeċita’.

41.12.5.2

Is-Sindku spjega kif bl-għajnuna tar-Reġjun Lvant il-kunsill Lokali ta’ Ħal Lija ser ikun qiegħed fi sħubija ma din lorganizzazjoni, fejn il-kunsill reġjonali Lvant qed iħallas is-somma tal-membership f’isem il-lokalitajiet kollha fi
ħdanu, Ħal Lija nkluż.

41.12.5.3

Inkonessjoni ma’ dan is-Sindku żied jgħid kif ser tkun qed issir xi konferenza għas-sindki u il-ħsieb huwa li din issir
bejn il-11 u 13 ta’ Ġunju li ġej ġewwa Gothenburg, l-Isvezja. Aktar dettalji ta’ din il-Konferenza ser jingħataw fiżżmien li ġej. Ovvjament, l-ispiża trid tkun koperta mill-Kunsill Lokali u l-kunsill qiegħed fi kuntatt mal-AKL biex iġġib
aktar informazzjoni u prezz dwar dan. Is-Sur Dalli qal kif huwa qed jitħajjar jattendi għal din il-konferenza kemm ildarba ssir. Is-Sindku qal li jekk l-ispiża titla sa elf ewro huwa jmur u jekk ikun hemm xi ftit aktar spejjeż huwa lest
iħallashom personalment. Pero jekk l-ispiża tkun waħda għolja ħafna huwa qed jikunsidra jmurx.

41.12.5.4

Is-sinjorina Farrugia qalet li kemm il-darba jixtieq hija taf b’xi aġenziji li jistgħu forsi jtuh prezzijiet tajbin tal-flights.
Is-Sindku ħa nota ta’ dan.

41.12.6.1

Talba kaxxa safra u shifting tal-parkeġġ fi Triq Fernand Grech
Tressqet talba fuq il-mejda tal-kunsill biex tiġi mplementatha kaxxa safra fi Triq Fernand Grech u biex forsi jsir
shifting tal-parkeġġ.

41.12.6.2

Is-Sindku spjega kif hemm residenta li għandha garaxx pero minħabba xi diffikultajiet li hija ssib biex timmanuvra lkarozza, hija ma tistax idaħħalha fil-garaxx u allura qed titlob kaxxa safra quddiem l-entratura tal-garaxx. Is-Sur Dalli
qali li huwa mar fuq il-post u biex din issir qed jaraha ftit impossibbli. Dan għaliex biex tiġi mplementatha din ilkaxxa rridu jintilfu xi parkeġġi.

41.12.6.3

Is-Sur Dalli qal li ser jitlob għall-assistenza ta’ TM forsi jistgħu jkelmuha u jgħinuha huma. Il-Kunsilliera qablu u ħadu
nota.

41.12.7.1

Suġġerimenti dwar l-akwata (soft area) u l-passaġġ li hemm fejn il-football ground fi Triq R. Mifsud Bonniċi
Qed jitressqeu diversi lmenti mal-kunsill dwar l-istat li qiegħda fiha l-akwata u l-passaġġ ta’ fejn il-ground talfootball fi Triq Robert Mifsud Bonniċi. Residenti qed jilmentaw li hemm ħafna telqa, ħaxix ħażin u jixtiequ li jsir xi
ħaġa biex din l-akwata tisbieħ. Tressqu talbiet ukoll biex jitweħlu mqarr żewġ bins għaliex ħafna ġenituri waqt li
qed jaraw it-tfal jilagħbu l-football qed joqgħodu jieklu u jixrobu u jarmu fl-art.

41.12.7.2

Is-Sindku u l-kunsilliera ma sabux oġġezzjoni biex jiġu mplementati żewġ bins u dwar it-tisbieħ il-kunsill ser jara
x’jista jsir.

41.13

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

41.13.1

Fuq il-mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ pagamenti numru 05/22 li kienet tinkludi l-ammont tal-petty cash ta’
€107.63 għax-xahar ta’ April.

41.13.2

L-iskeda ta’ ħlasijiet kollha kienet proposta għall-approvazzjoni mill-Kap tal-Minoranza Lorraine Farrugia li kienet
ssekondat 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’ COVID-
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19, 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.

41.14

Applikazzjonijiet tal-Awtorita tal-Ippjanar

41.14.1

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.

41.15

Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss

41.15.1

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

41.15.2

Is-Sindku tkellem dwar il-green wall li l-kunsill kien qed jaħdem fuqu biex jiġi mplementat fi Triq Antonio Azzopardi.
Resident qed jistaqsi lill-kunsill fiex wasal dwar dan. Is-Sur Dalli qal kif il-kunsill dwar din l-implementazzjoni kellu
diversi konsultazzjonijiet mal-Perit fejn fl-aħħar konsultazzjoni il-perit sostna li qabel ma jsir l-isketch għandu jsir
survey tal-wiesgħa tat-triq biex jara jekk ikollux jitneħħa l-parking ta’ naħa waħda minħabba dan il-greenwall. IsSur Dalli kompli jgħid li ser jerġa jivverifika dan mal-Perit pero li huwa żgur hu li n-nies mhux ser jieħdu gost jekk
jitneħħa l-parkeġġ. It-Tieni vera li għal proġetti bħal dawn hemm fondi, pero tal-konsultazzjonijiet l-kunsill irid
iħallas u bi xogħol ieħor li riċenti kellu l-kunsill bħal tal-binja l-ġdida amministrattivita, tat-toroq etc, il-kunsill mhux
fi pożizzjoni li joħroġ flus għal aktar surveys. Bħalissa din l-implementazzjoni ta’ dan il-greenwall m’għadhix waħda
mill-ewwel prioritajiet li għandu l-kunsill u l-kunsilliera kollha qablu dwar dan u ser titpoġġa fuq il-lista ta’ xogħlijiet
pendenti alissa.

41.15.3.1

Is-Sinjorina Farrugia qalet kif xahar ilu attendiet għal seminar imħejji mir-Reġjun Lvant fejn fih kem hemm preżenti
l-uffiċjali li ġew appuntati mill-istess Reġjun dwar l-iskart u l-kultura. Hija qalet kif dawn l-uffiċjali bdew jagħmlu
kuntatt personali mal-kunsilli u għalhekk huwa tajjeb li jkunu nfurmati bid-delegi tal-kunslliera. Bħala l-kunsilliera
responsabbli mill-Kultura, hija qalet li l-uffiċċjal tal-kultura għadu ma għamilx kuntatt magħha u tixtieq li jsir dan.

41.15.3.2

Is-Sindku kkonferma li alissa dawn l-uffiċċjali mal-Kunsill ta’ Ħal Lija għadhom qed jintroduċu ruħhom u aċċertaha
li fejn tidħol l-kultura hija ser tkun infurmatha b’kollox, biss, xorta dejjem għal kull laqgħa li jħejju dawn l-uffiċċjali
apparti l-kunsillier responsabbli, jrid ikun hemm huwa preżenti bħala Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv.

41.15.4

Is-Sinjorina Farrugia tkelmet dwar l-inizjattivita tal-Community gardening li kien dwarha l-kunsill biex tiġi
mplementatha fejn il-ground tal-iskola. Staqsiet jekk kienx hemm xi feedback mill-AKL dwar din l-inizjattivita biex
jekk le forsi l-kunsill jista jissieħeb dwarha u juża l-fondi tal-kultura tar-Reġjun Lvant għax waqt is-seminar li
attendiet din l-inizjattivita ssemmiet ukoll. Is-sindku wieġeb kif l-ewwel l-kunsill għandu jikkonsulta mal-AKL u jara
x’feedback għandhom peress li diġa kkommetta ruħu mal-AKL.

41.15.5

Il-Kunsillier Ċini staqsa lis-Sindku jekk għandux update dwar l-implementazzjoni taz-zebra crossing li kellha ssir fi
Vjal it-Trasfigurazzjoni. Is-Sindku qal kif huwa ltaqgħa mal-perit fuq il-post meta ġie jagħmel survey ta’ din iz-zebra
crossing pero dan il-proċess waqaf ftit għaliex il-perit sostna li zebra crossing trid issir 25 metru mill-kantuniera. IsSur Dalli qal li b’hekk iz-zebra crossing tispiċċa tiġi ħafna l-fuq fejn orġinarjament kien applika għaliha l-kunsill ta’
qabel u dan ma kienx il-ftehiem, inutli ssir hemmhekk. Issa l-perit kellu jiċċekja jekk hemmx ċans jonqsu ftit il-metri
biex din iz-zebra crossing issir fejn pjanat, l-isfel mill-każin tal-labour kantuniera mat-toroq Robert Mifsud Bonniċi
u Fernand Gregh.

41.15.6

Il-Kunsillier Ċini staqsa lis-Sindku fiex wasal il-kunsill dwar l-akkwist tal-van għall-anzjani. Is-Sindku fakru kif isSegretarju Eżekuttiv diġa ħarġet it-tender għal dan il-vann darbtejn, pero offerti ma kienx hemm. Issa l-kunsill, bilkunsens tad-Dipartiment, ser iġib kwotazzjoni skond ir-rekweżiti tat-tender mingħand supplier u japplika għal direct
order biex tiġi approvatha mill-Ministeru kif sar għal van tal-ħaddiema. Pero minħabba xogħlijiet oħra li huma
mportanti ukoll u li ħadulu ħafna ħin prezzjuż fosthom il-binja l-ġdida tal-kunsill u x-xogħlijiet tat-tarmac, is-Sur Dalli
qal li ma kellux ċans idur fil-kumpaniji biex iġġib din l-kwotazzjoni. Apparti minn hekk il-vannijiet hybrid bħalissa
huma skarsi ħafna. Pero fil-jiem li ġejjin huwa ser ikompli bil-ħidma biex jikseb kwotazzjoni addatta malajr kemm
jista jkun. Is-Sinjorina Farrugia hawnhekk issuġġeriet li sa dan it-tant il-kunsill jara jistax jiġi mogħti is-servizz tat-Tuc
Tuc kif qed isir fi rħulha oħra.

41.15.7

Is-Sinjorina Farrugia talbet biex isir follow up mal-AKL dwar it-tibdil tal-bus shelters. Is-Segretarju Eżekuttiv ser tieħu
ħsieb iġġib feedback dwar dan.
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41.15.8

Il-laqgħa ntemmet fi 6:48pm.

41.15.9

Il-laqgħa li jmiss se ssir nhar l-Erbgħa 8 ta’ Ġunju 2022 u kien hemm qbil b’mod unanimu biex il-laqgħa issir fl5:30pm onaljn.
Konfermati, illum l-Erbgħa 8 ta’ Ġunju 2022.

IFFIRMAT
Anthony Dalli
Sindku
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Pamela Borg
Segretarju Eżekuttiv
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