MINUTI : Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Imsida : IT-TMIEN LEĠISLATURA : Laqgħa Numru 40 : It-Tlieta 28 ta'Ġunju 2022

:

Kunsill Lokali L-Imsida
Pjazza Menqa, Msida
tel:21334343
www.msidalocalcouncil.com
MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Imsida
IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 40
It-Tlieta 28 ta'Ġunju 2022
Il-Kunsilli Lokali l-Imsida ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz Pjazza Menqa, lImsida,fil-5:30 pm.

PREŻENTI:
Margaret Baldacchino Cefai : Sindku
Charles Selvaggi : Kunsillier (Dahal 19 15)
Nicholas Joseph Chircop : Kunsillier
Alfred Farrugia : Kunsillier
Maurice Agius : Kunsillier (Hareg 18 45)
Judy Sciberras : Kunsillier (Dahlet 17 50)
Romina Galea : Viċi Sindku
Jean Claude Borg : Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Emanuel Brincat : Kunsillier

ASSENTI

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Alan Vella : Segretarju Eźekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai ippresediet l-laqgħa.
40.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġija;
40.1.01

Is-Segretarju Eżekuttiv Alan Vella qara l-ittri ta’ apoloġija tal-Kunsillier Emanuel
Brincat li talab li jkun skużat. Hawn għarraf lill kunsilliera preżenti li s-Sur Charles
Selvaggi bgħat ukoll ittra ta'apoloġija minħabba li jista’ jittardja jew ma' jasalx salħin tas-seduta.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai staqsiet jekk kienx hemm xi komunikazzjoni
mis-Sinjura Jude Sciberras.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li sal-bidu tal-laqgħa kien għadu ma' waslitx notifika.
Il-Kunsilliera preżenti, aċċettaw l-ittri ta' apoloġija.
40.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti;

40.2.01

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lill kunsilliera preżenti li l-Minuti
ta'seduta preċedenti L8-39 ma'setgħux ikunu lesti fil-ħin.
Is-Sur Maurice Agius staqsa ir-raġuni għala l-minuti ma'setgħux jiġu preżentati filħin għas-seduta.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai wieġbet li hemm bosta raġunijiet barra li
kien hemm ukoll safar.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li fin-normal matul kemm ilu isservi il-minuti dejjem
ġew kompleti fid-dettal u ġew mgħoddija fil-ħin kemm bil-posta elettronika u anke
gol-garzella rispettiva. Fil-mument il-kunsilliera preżenti jafu li barra il-volum ta'
xogħol li hawn, l- amministrazzjoni qed taħdem b' numru inqas ta' impjegati. Biss ixxogħol qed jinqasam bejn kulħadd inkluż is-Segretarju Eźekuttiv li ma' dan huwa
dejjem jara wkoll kif jiddedika mill ħin tal-ġurnata tiegħu biex jikkonċentra fuq
affarijiet differenti. Fost dawn hemm il-kunsilliera, nies jew kuntratturi li jersqu biex
jitkellmu dwar ħtiġijiet jew llmenti tagħhom. Ma' dawn hemm diversi laqgħat relatati
ma' xogħol tal-kunsill flimkien ma' oħrajn bħal seminars organizzati middipartiment li bosta drabi jkunu obbligatorji jew mill-Assoċjazzjoni li fejn possibbli
jara kif jattendi għalihom. Hemm ukoll dawk problemi msemmija bosta drabi waqt
is-seduti li huma relatati ma' dak ix-xogħol ta' manutenzjoni li jingħadda biex ssir
mill-ħaddiema assenjati. Dawn huma kollha raġunijiet ġa magħrufa li qed iwasslu
biex ix-xogħol tal-uffiċju qed jispiċċa jagħmlu wara l-ħin normali sa tard bil-lejl kif
tixhed bosta korrispondenza jew in-numru ta' telefonati. Dan jinkludi ukoll numru
kbir ta' sigħat biex ikunu preparati tenders tal-gbir tal-iskart u dak tal-knis li għal talewwel spiċċa kollu ħin moħli għal raġunijiet magħrufa.
Is-Sur Maurice Agius qal li jifhem x'tfisser għax fil-passat kellu l-istess esperjenzi.
Hawn staqsa dwar ir-rwol tal-Contracts maniġer u r-raġuni li mhux jieħu ħsieb ilħaddiema.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai wieġbet li l-Contracts Maniġer ġie mqabbad
biex jara dak ix-xogħol li ssir mill-kuntratturi.
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Is-Segretarju Eźekuttiv fakkar kif fil-leġislatura preċedenti l-Kunsill kien ħa'
deċiżjoni li jkun hemm persuna ta' ċertu kapaċità minn fost dawk assenjati milliskema tal-jobs plus jew IPSL biex jagħmel xogħol ta' superviżjoni. Hawn fakkar li
tingħata allowance biex jinqeda dan ir-rwol ta'responsabiltà, jieħdu ħsieb ix-xogħol
skond il-ħtieġa u jagħmlu superviżjoni. Għalhekk kien irraġunat li ma’ kienx hemm
bżonn li ssir sejħa relatata mas- superviżjoni fil-perjodu msemmi. Iżda gara li filmument dan il-ħaddiem ilu ma' jidħol għax-xogħol minn l-aħħar ta' Novembru 2021
minħabba raġuni mgħoddija bħala korriment fuq ix-xogħol. Din saret problema
għax din il-persuna xorta għada assenjata mal-kunsill iżda mhux qed tieħu din lallowance.
40.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;
40.3.01

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar kommunikazzjoni li titratta
dwar Introduzzjoni tal-Pulizija tal-Komunità fl-Imsida. Hawn għarrfet lill kunsilliera
preżenti bid-dettalji fejn spjegat kif dan se jkun sforz ikkordinat bejn il-pulizija, ilpartijiet interessati u l-pubbliku, biex ir-residenti lokali jinġabu flimkien, biex jittejbu
s-sikurezza u l-benesseri tal-komunitajiet lokali tagħna.
Hawn kompliet tispjega li dan huwa kunċett fejn l-pulizija tkun tista' taħdem, bi
sħubija, mal-partijiet oħra li għandhom interessati ewlenin bħal aġenziji sabiex
flimkien għal skop komuni ssir ħidma biex jindirizzaw il-problemi li jistgħu
jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja għar-residenti, tgħin fil-prevenzjoni u t-tnaqqas talkriminalità. Għalhekk din il-ħidma se tkun ġestita minn uffiċjali li se jiġu reklamati
b'mod wiesa u r-residenti jkunu jafu min hu l-uffiċjal tagħhom stess, għat-triq
tagħhom. Dawn l-uffiċjali se jipprovdu punt fokali, biex il-komunitajiet jimpenjaw
ruħhom mal-pulizija u jkollhom vuċi fil-ħtiġijiet tal-pulizija fl-oqsma tagħhom.

40.3.02

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar Skema mressqa mill-AKL li
tinvolvi l-ġbir ta' skart organiku mill-istabbilimenti kollha tal-catering li jinkludu
ristoranti, snack bars u lukandi fir-Reġjun tal-Lvant li huma eliġibbli għal din liskema. Dawn l-istabbilimenti qed jiġu ikkuntattjat biex jingħataw dettalji u jkunu
mħeġġa japplikaw fuq il-websajt tal-AKL billi jfittxu go sezzjoni proġetti u mbagħad
jidħlu go taqsima għal-Ġbir tal-Iskart Organiku.

40.3.03

B'referenza għal minuti 36.5.02, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lill
kunsilliera preżenti li fit- 28 ta' Frar il-Kunsill lokali kien applika għal-Skema ta'
Ekoloġizzazzjoni Urbana tal-Kunsill Lokali 2022 li giet imnidija minn Ambjent Malta.
Din l-applikazzjoni ma'ġietx aċċettata minhabba li ma kienx hemm concept scetch
jew pjanta tal- perit.

40.3.06

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il-mejda kommunikazzjoni
mingħand id-Diviżjoni tal-Gvern Lokali dwar it-tnedija tat-tikketta u l-avveniment ta'
informazzjoni dwar il-proċess tal-ELoGE li kien llum it-Tlieta, 28 ta' Ġunju 2022
bejn it-08.30hrs u n-12.30hrs li għalija attenda s-Segretarju Eźekuttiv.
Is-Segretarju Eźekuttiv ta'dettalji dwar din il-laqgħa fejn spjega li s-sena l-oħra dDiviżjoni tal-Gvern Lokali kienet talbet lil Kunsill Lokali biex jesprimi l-interess
tiegħu billi japplika għall-għoti tat-Tikketta Ewropea ta' Eċċellenza. Għalhekk ittnedija serviet biex ingħataw dettalji għal dawk il-Kunsilli Lokali li jixtiequ jirbħu din
it-tikketta Ewropea ta’ prestiġju. Hawn kompla jispjega li l-proċess tal-ELoGE
jinkludi pjan ta' taħriġ li ser jingħata minn esperti involuti mill-Kunsill tal-Ewropa li se
jkunu disponibbli wkoll biex jgħinu fil-proċess tal-applikazzjoni tal-premju.

40.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
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40.4.01

B'referenza għal minuti 39.4.03, dwar rikors fil-Qorti għad-deċiżjoni tal-Public
Contracts Review Board li ma' tilqax l-appell dwar '' KLMsd/TDR/01/2021. IsSindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lill kunsilliera preżenti l-ewwel smiegħ
sar it-Tnejn 27 ta'Ġunju fejn kien hemm preżenti s-Segretarju Eźekuttiv u
rappreżentanti għal partijiet oħra interessati.
Is-Segretarju Eźekuttiv spjega li f'seduta ir-rikorsi ġew miftuħa u li l-qorti se tmur
għat-trattattivi nhar it-Tnejn 25 ta'Lulju.

40.4.02

B'referenza għal minuti 39.4.08 is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet
dwar Jum l-Imsida li se jiġi il-Ġimgħa 9 ta'Lulju fejn għarrfet lill kunsilliera preżenti
dwar il-quddies fis-6.30pm u l- programm ta' ċerimonja għal Ġieh l-Imsida fit-8pm li
se jinkludi ukoll rikonoxximent lill parteċipanti lokali fl-ispecial olympics.
Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li sa' nofsinhar tal Ġimgħa 24
ta’Ġunju 2022, dahlu in-nomini għas-Sur Twanny Agius u Monsinjur Alfred
Camilleri għal Onorifiċenza Ġieh L-Imsida 2022.
Il-Kunsilliera preżenti ddiskutew dawn in-nomini fejn qablu unanimament li jkunu
msejjħa is-Sinjuri Alex Manfre , Matthew Dimech u Marita Portelli biex jiffurmaw ilbord tal- għażla għal-Onorifiċenza Ġieh L-Imsida għas-sena 2022.
B'referenza għal l-attività tal-anzjani għal matul Ġimgħa Imsida is-Sinjura Romina
Galea għamlet suġġeriment biex ikun hemm xi parkeġġi riservati għal vetturi li se
jwasslu is-servizzi biex jħottu.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa nota.

40.4.03

B'referenza għal-minuti 39.4.11 għal proposta ta' outdoor gym go triq Dun Anton
Abela, is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li l-unika kummenti li
waslu l-kunsill mingħand ir-residenti kienu li ma jaqblux li dan ssir fil-post indikat.

40.5 Items oħra ta’ Xogħol ieħor tal-Kunsill Lokali li jkunu meħtieġa;
40.5.01

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar Triq l-Università fejn spjegat li
skond il-konfini din hija maqsuma bejn L-Imsida u l-Gzira sa’ kantuniera ma' Triq
Salvu Azzopardi. Hawn spjegat li din qed toħloq ċertu anomaliji li hemm bżonn jiġu
rranġati mill-uffiċju elettorali.

40.5.02

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar xogħol ta'rikostruzzjoni
ta'toroq minn Infrastructure Malta li qed ssir go Triq tal-Qroqq u għarrfet lill
kunsilliera preżenti li din il-ġimgħa beda wkoll ix-xogħol ta'rikostruzzjoni ta' Triq
Bieb it-Torri. Hawn spjegat li f'din it-Triq hemm ukoll il-konfini mal-Gzira li kif indikat
dan huwa kantuniera ma' Triq E.H.Furse.

40.5.03

B'referenza għal minuti 39.5.08 dwar l-Fire Engine li se tkun provduta għal tmiem ilġimgħa tal-Festa, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lill kunsilliera
preżenti li sal-ġurnata wasal għand il-kunsill il-programm dwar il-logħob ta' nar
minn għand għaqda waħda biss. Dan huwa għal Ġimgħa 15 u Sibt 16 ta' Lulju.
Għalhekk se tara mal-għaqda l-oħra dwar il-programm minħabba li ma' hemmx
dettalji dwar li se jsir il-Hadd 17 ta'Lulju.

40.5.04

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lill kunsilliera preżenti li l-Kumitat
Għaqda Banda Melita San Guzepp qed iressaq il-pjanti u stimi ta' €105,667.16
għax xogħolijiet strutturali li jixtiequ li ssir fil-każin biex il-kunsill ikun jista’ jiddiskuti
u jgħin biex jintalbu fondi għal l-żvilupp mill-P.A. Dan ix-xogħol jikkonsisti
f'faċilitajiet sanitarji ġodda tajbin biex jintużaw minn persuni bi bżonnijiet speċjali u
lift għas-sulari kollha tal-każin biex dan ikun aktar aċċessibbli.
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Il-kunsilliera preżenti ddiskutew approvaw unanimament l-għajnuna tal-kunsill biex
ssir l-applikazzjoni għal dan il-proġett skond dak l-ammont sa fejn jippermetti ilfond għal l-żvilupp mill- P.A. relatat mal-għaqdiet mhux Governattivi.
40.5.05

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lill kunsilliera preżenti li l-kumitat
Għaqda Banda Melita San Guzepp qed iressaq talba biex il-kunsill jikkunsidra
għajnuna finanzjarja għal spejjez li ġġib magħha l-festa. Dan jikkonsisti fi ħlas għal
servizzi ta' sound, dawl u xi kantanti. Ma dan qed jitolbu wkoll biex għal żmien ilFesta jitpoġġew latrini mobbli biex jkunu ta'servizz sanitarju għal pubbliku mill-Hadd
10 ta'Lulju. Minn naħa tal-banda bħal ma' sar fis-snin ta'qabel huma jkunu lesti li
jipprovdu l-palk tagħhom għal attivitajiet li jagħmel il-kunsill fis-sajf. Hawn is-Sindku
għamlet rimarka li l-kunsill matul is-sena jikkollabora bosta drabi sa' fejn huwa
possibbli biex jgħin lill għaqdiet lokali b'mod speċjali din l-għaqda, għalhekk ma'
kienetx tistenna li l-kumitat jikteb b'mod li jgħid jekk il-kunsill se jgħin l-għaqda se
taqdi bil-palk.
Il-kunsilliera preżent ddiskutew u qabblu unanimament li dan mhux mod approprjat
kif tikteb u titlob kollaborazzjoni għalhekk għanda tinġibed l-attenzjoni tal-kumitat, flistess ħin approvaw li jkun provduti is-servizzi ta' sound għal attività tal-Hadd 10 ta'
Lulju u latrini mobbli mill-Hadd 10 ta'Lulju.

40.5.06

B'referenza għal minuti 39.5.05, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq
il mejda stima ta' €955 inkluż il-VAT għal tħawwil ta' pjanti li tinkludi 40-Clarissa, 20Rosmarinus u 20-Rhophiolepis go Misraħ 5 ta'Ottubru.
Is-Sur Alfred Farrugia għarraf lill kunsilliera preżenti li l-gardinar se jieħu ħsieb ukoll
li jħawwel bosta pjanti b'xejn fil-qsari li hemm quddiem il-knisja minħabba l-festa.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament

40.5.07

B'referenza għal minuti 28.4.20, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lill
kunsilliera preżenti dwar x-xogħol li hemm bżonn ssir biex il-luzzu li tpoġġa go
Misraħ San Guzepp ikun invell u joqgħod sew. Dan jinvolvi żewġt planki stmati
€1,100 kull waħda li se jservu ta' bażi soda għal fuq il-ħamrija biex ikun evitat li lbenniena tad-dgħajsa iċedi b'konsegwenza li din tinqaleb.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament

40.5.08

Is-Sindku Margaret poġġiet fuq il-mejda kommunikazzjoni mingħand il-kumpanija li
magħha hemm ftehim għas-servizzi fil-kamra tal IT. Hawn spjegat li din ilkumpanija qed tipproponi programm għat-tfal bejn 5-7 jew 8-11 il-sena li huwa
addattat ma' tibdil li sar fis-sistemi edukattivi bl-introduzzjoni ta’ ‘blended learning’ u
tagħlim onlajn. Għalhekk dan se jkopri aktar tagħlim prattiku fl-użu ta’ diversi apps
u programmi importanti f’ l-iżvilupp edukattiv ta’ l-istudenti. Hawn kompliet tispjega
li dan il-kors ser ikun qed jiġi mogħti mill-klassijiet u ċentri, b’ mod fiżiku u mhux
onlajn. Tkellmet ukoll dwar laqgħa li saret fit-30 ta'Mejju mal- operatur biex ikunu
diskussi il-prezz indikat fil-prospett preżentat li huwa stmat €2500 jew €50 kull
student sa massimu ta' ħamsin applikazzjoni fejn dan aċċetta li jagħti skont ta'50%
mill- prezz imsemmi għal kull student li huwa residenti l-Imsida.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament.

40.5.09

Is-Sindku Margaret Baldacchino tkellmet dwar il-kuntratt għas-servizzi ta' knis tattoroq li wasal biex jiskadi u talbet lis-Segretarju Eźekuttiv jagħti dettalji dwar issejħa l-ġdida
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Is-Segretarju għamel preżentazzjoni b'dettalji ta' sejħa għass-servizz b'offerta Numru ta' referenza: KLMsd/TDR/01/2022 fejn l-iskop ta' dan il-kuntratt huwa li
jipprovdi lir-residenti fi ħdan il-konfini tal-Kunsill Lokali L-Imsida b'livelli ta' standard
għoli u konsistenti ta'tlett darbiet fil ġimgħa għal knis ta' kull triq inkluż tindif jew
ħasil manwali jew l-użu ta' bowser tal-ilma fejn meħtieġ u t-tindif ta' culverts ta' ilma
tax-xita inkluż l-użu ta' bowser biex jizblokka sadd fejn meħtieġ. Ma’ dawn ġie
inkluż il-ġbir mimn kontenituri ta'skart pubbliku jew tal-klieb minħabba li dan kien
ġie eskluż mis-sejħa Reġjonali għal ġbir ta' skart domestiku. Hawn spjega li din issejħa hija BPQR kif ġie deċiż mill-kunsill u din qed tirrifletti dak kollu li ġie diskuss
f'dawn l'aħħar xhur go bosta seduti jew fil-laqgħa mhux statutorja li saret apposta
bejn il-kunsilliera biex ikunu identifikati il-bżonnijiet tal-Lokalità fil-preżent u kif ilkunsill jista’ jipproteġi l-interessi tiegħu meta jkun hemm nuqqasijiet mil-kuntrattur.
Is-Segretarju Eźekuttiv kompla jispjega li kopja ta' draft għas- sejħa tinsab wkoll
għand id-dipartiment għal Gvern lokali u għand dak tal-kuntratti għal approvazzjoni.
Din tinkludi fost klawżoli oħra mandatorji, lista komprensiva b'bosta dettalji tekniċi li
qed jispeċifikaw dak kollu mitlub mill-kunsill. Dawn iservu ukoll bħala gwida ċara
għal mod kif dan is-servizz rrid ikun imħaddem. Dan jinkludi l-inqas numru
permissibbli ta' Kenniesa li huwa ta' hamsa, persuna responsabbli minn
superviżjoni, it-tip ta' vettura li trid tinkludi ix-xufier flimkien ma’ kollettur u sistemi
ta' trakking għal Kenniesa u l-vettura. Ingħatat ukoll spjegazzjoni dwar il-lista talpenalitajiet li hija speċifika u estensiva biex ma' jkunx hemm lok ta' interpretazzjoni
fosthom il-ħlas li jiġi mnaqqas jekk ikun hemm kenniesa inqas mill- minimu ta' 5
mitlub. Din tkun imposta flimkien mal- penali oħra li jseħħu kawża ta' dan innuqqas sakemm dan ma' jkunx indirizzat sal-istess ġurnata tas- servizz.
Matul il-preżentazzjoni ingħataw dettalji oħra dwar kif l-iskeda ġiet maqsuma blewwel rotta li tkopri 19101.2 metru bejn 55 triq miż-żewġt naħat u it-tieni rotta li
tkopri 15702.4 metru bejn 54 triq miż-żewġt naħat u 6987.1 metru kwadru ta'spazju
pubbliku. Hawn kompla jispjega li b'dawn il-figuri tista’ tieħu idea tajba ta' tul ta' triq
li kull kennies jista’ fil-fatt u b'mod realistiku jagħmel biex jinżamm il-livell mitlub.
Għalhekk din l-informazzjoni se tkunu inkluża mas-sejħa flimkien ma'għodda oħra
biex tassisti lill kuntratturi interessati jikkalkulaw sew u jagħmlu l-offerta li tkun
fattibbli.
40.5.10

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar l proġett go Triq Guzeppi
Calleja is- Swatar. B'referenza għal minuti 33.5.01 dwar skema għal fondi SPI / 3
/2020 relatat mal-kunċett ta' Slow Streets. Hawn Spjegat li parti minn dan kien
jinvolvi xogħolijiet fuq il-kurduna u il-wiċċ tal-bankina biex din tkun konformi
ma'regolamenti u toffri aċċess pubbliku aħjar. Iżda wara li beda dan ix-xogħol
marru fuq il-post ħaddiema tal-WSC fejn l-inġinier talb biex il-kuntrattur ibiddel ilmain tas-sistema tal-ilma. Dan kollu seħħ meta kienet flimkien mas-Segretarju
Eźekuttiv fuq Study Visit organizzata mid-dipartiment għal gvern lokali barra ilpajjiż. Dan wassal biex kien hemm bżonn diversi telefonati minħabba li WSC riedet
timponi li l-kunsill jagħmel tajjeb għal l-ispiża ta' trenching u dak kollu li jkun involut
filwaqt li huma jipprovdu biss il-materjal meħtieġ għas-sistema tal-ilma.
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Is-Segretarju Eźekuttiv spjega li l-Kunsill applika kif suppost għal RWP1 ma' TM u
qabel ma' dan ikun approvat, hemm proċess li jinvolvi perjodu ta' kważi xagħar
biex l-applikazzjoni iddur mal-entitajiet li joffru servizzi biex jagħtu il-kummenti
tagħhom. Għalhekk mal-ewwel għamel l- kuntatt mal-Inġinier fejn spjega li meta
kien għaddej dan il-proċess il-WSC ma'għamlet l-ebda kumment. Hawn għarrfu
wkoll li kien għalhekk il-kunsill mexxa b'xogħol ta'manutenzjoni fuq bankina. Hawn
kompla jispjega kif l-Inġinier talb kopja ta'dan il-permess li intbagħat flimkien
ma'email li tagħmilha ċara li kieku il-WSC avża li jrid ssir dan it-tip ta'intervent lapplikazzjoni kienet mal-ewwel tiġi rtirata għax dan it-tip ta' interventi fuq il-bankina
jaqaw taħt rikostruzzjoni. Il-WSC intalbet ukoll biex jibdew ix-xogħol fl-immedjat
biex din il-bankina tkun lesta fl-iqsar żmien bl- inqas dewmien u inkonvenjent għarresidenti.
40.5.11

Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar il-bankini li kienu saru ftit snin ilu u kif ġew xi
residenti jistaqsu dwar il-kumplament tal-bankini fi-Triq Robert Naudi. Hawn spjega
li hemm parti li għanda bżonn ta' ftit attenzjoni u staqsa jekk jistax ssir ix-xogħol li
hemm bżonn.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai wieġbet li dawn il-bankini kienu saru bilfondi tal- UIF.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa nota u spjega li xogħol tal-bankini ma'għadhomx kriterji
għal dawn it-tip ta' fondi. Għalhekk l-ewwel se jitkellem mal-kuntrattur biex jara x
jista’ ssir mingħajr ma' jkun hemm bżonn ta' intervent li jitlob rikostruzzjoni.

40.5.12

Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li fil-ġranet li jmiss il-kuntrattur
se jdur il-kurduna ta'madwar iz-zuntier tal- knisja. Hawn spjega li din mhix kurduna
normali għalhekk se jsir xogħol b'tip ta'reżina apposta biex jimtela fejn ix-xellef jew
il-fili. Hawn kompla jispjega li din it-tip ta'reżina hija ta'kulur safrani li imbagħad mażżmien tibda tiġi viċin il-lewn griż tal-materjal tal-kurduna.

40.5.13

Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar l-għaqda tal-anzjani fil-parroċċa u staqsa jekk
johorgux skemi relattati ma'xiri ta'kompjuter.

Is-Segretarju Eźekuttiv ħa'nota u wieġeb li se jickekja biex jara jekk hemm xi
komputer li se jiġi żarmat.Iżda l-ewwel dan għandu bżonn li jiġi imnaddaf mid-data
li fih u mill-ġdid issir l-ifformattjar.
40.5.13b Is-Sur Maurice Agius hareg 06.45pm
40.5.14

B'referenza għal-minuti 37.5.05, Is-Sur Alfred Farrugia staqsa dwar progress biex
jeħel id-dawl mal-faċċata tal-blokka go Triq L.Zamenhof.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li ingħata l-kuntatt tal-amministraturi iżda għadu ma'
kellux iċ-ċans biex immur jitkellem magħhom.

40.5.15

Is-Sur Alfred Farrugia tkellem dwar mera li kien hemm go Triq l- Università K/m
Triq Nazju Falzon staqsa jekk din tistax targa teħel.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa' nota u wieġeb li għal din ġa' ġie kellmu ukoll lis-Sur
Emanuel Brincat u anke prova jara fejn din setgħet kienet billi daħal fuq street view
li huwa tal-2016, iżda din il-mera ma’ tidhirx.

40.5.16

Is-Sinjura Judy Sciberras staqsiet dwar jekk hemmx skemi li jista’ jibbenefika lprivat.
Is-Segretarju Eźekuttiv Wieġeb li ġieli kien hawn skemi tal-PA bħal biex tirranġa lgallarija tradizzjonali jew inkella bħal ma' kien hemm riċenti go Rue D'Argen biex
tagħmel manutenzjoni tal-faċċata.
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40.5.17

40.5.18

Is-Sinjura Romina Galea tkellmet dwar parkeġġ abbużiv go Triq Sta. Venera.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa nota u wieġeb li se jgħaddi l-informazzjoni għal
attenzjoni tal-LESA.
Is-Sinjura Romina Galea tkellmet dwar l-ilma ta' l-arja kundizzjonata iqattar fit-triq u
fakkret kif is-sajf ta'qabel inġibdet l-attenzjoni ta'sidien biex jieħdu ħsieb li dan
immur go kontenitur. Hawn spjegat li l-ilma go dan qatt ma’ jitbattal u dejjem
jitħalla jfawwar u dik il-biċċa ta'triq ġiet ħadra.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa nota u wieġeb li se jibgħat nota oħra u jekk jibqa’ hekk
jgħaddi l-informazzjoni għal attenzjoni tal-LESA.

40.5.19

Is-Sur Nicholas Chircop tkellem u ta'dettalji dwar 3 by 3 basket ball tournament li
ġieli sar go Misraħ San Guzepp fejn ġie propost li għal din is-sena ssir bejn is-6 u 7
ta'Awissu. Hawn staqsa jekk hux permess li jkun hemm posti promozzjonali għaxxorb u ikel.
Il-kunsilliera preżent ddiskutew u qablu unanimament li dan jista’ ssir sakemm ikun
hemm il-permessi meħtieġa bil-Kundizzjonijiet relatati bħas-snin ta'qabel .Qablu
wkoll dwar li jista’ jkun hemm posti promozzjonali iżda mhux permess li jkun hemm
preparazzjoni u tisjir għalhekk kull tip ta'ikel għandu jkun ġa lest u ppakkjat.

40.5.20

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il-mejda l-item li jmiss.
Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf Is-Sinjura Judy Sciberras li dan jittratta dwar issuġġett li huwa d-dikjarat konflitt ta’ interess u għalhekk intalbet biex toħroġ misseduta.
Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li Sinjura J. Sciberras
permezz tal-avukat Nicholas Debono bagħtet ittra uffiċjal datata 20 ta' Mejju 2022
irreġistrata 687 fil-Prim’Awla tal-Qorti ċivili iżda li ġiet il-kunsill fl-4 ta'Ġunju 2022.
Hawn spjega li din hija relatata mal-minuti b'referenza 27.5.22 biex lill kunsill
jirrevoka d-deċiżjoni tiegħu u fi żmien ġimgħatejn jillikwida t-talba totali li għamlet
għal ħsara li sofriet fiż-żewġ inċidenti separati li tammonta għal €1,131.67.Hawn
kompla jispjega li din għamel konsulta mal-avukat tal-kunsill fejn għarraf li ġa' kien
hemm ittra legali oħra fejn saret risposta mill-avukat ta' qabel. Għalhekk l-avukat
talbet u ingħatat kopja ta’documenti rilevanti sa' dak iż-żmien biex tara x'hemm u
wara li verifikat dak li hemm Il-kunsill ingħata l-parir li jekk irrid jista’ jmexxi għarrisposta.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai pproponiet li l-avukat tista’ tmexxi b'risposti.
Il-kunsilliera preżenti qablu unanimament.
40.6 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapporti.

40.6.01

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il-mejda kopja ta'Rapport
finanzjarju Awditjat
Is-Segretarju Eźekuttiv spjega li waqt il-proċess kien hemm emendi minimi fejn fuq
parir tal-awdituri ġew ttrasferit u rappurtati f'kont differenti. Għalhekk ir-rapport filkontenut ma' kienx hemm affarijiet li setgħu jagħmlu differenza. Hawn spjega ukoll
li bħal kull sena saru r-rimarki dwar ir-rapport maħruġ minn Loqus għal ħlasijiet
dovuti lill kunsill. Dan huwa minħabba nuqqas ta'rapporti finanzjarji awditjat millperjodu li jmur lura sal-31 ta' Awwissu 2011, għalhekk l-awditur ma' setax
jiddetermina jekk il-Kunsill huwa intitolat li jirċievi kwalunkwe dħul ulterjuri millKumitat Konġunt. Bħala riżultat li huwa simili għas- snin ta' qabel, dan l-item firrapport tal-awditjar li ntemm fil-31 ta' Diċembru 2021 reġa’ ġie kwalifikat. Minkejja
dan, l-awdituri qed jirrakkomandaw li l-Kunsill Lokali jqajjem din il-kwistjoni madDipartiment għall-Gvern Lokali biex jiżgura li l-Kumitat Konġunt jiġi likwidat u jekk
ikun il-każ il-Kunsill Lokali jirċievi dak id-dħul li jista' jkun dovut.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw ir-rapport finanzjarju unanimament.
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40.7 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;
40.7.01

Is-Segretarju Eżekuttiv Alan Vella poġġa fuq il-mejda l-iskeda K8-40 ta’ ħlasijiet
bejn il-25 ta'Mejju 2022 sa 28 ta'Ġunju 2022 .
L-iskeda ġiet proposta mis-Sur Alfred Farrugia u s-sekondat mis-Sur
Nicholas.J.Chircop.
Il-Kunsilliera preżenti iddiskutew u approvaw l-iskeda unanimament.
40.8 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

40.8.01

Il-laqgħa ntemmet fit-7:35 ta' filgħaxija, u data għas-seduta li jmiss se tkun it-Tlieta
26 ta'Lulju 2022 fil-5:30 p.m.
Minuti konfermati, illum 26 ta' Lulju 2022.
IFFIRMATA

Margaret Baldacchino Cefai
Sindku

IFFIRMATA

Alan Vella
Segretarju Eżekuttiv
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