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MINUTI
50.1

QARI TAL-ITTRI TA’ APOLOĠIJI

50.1.1.

Is-Sindku VB ressaq ittra t’apoloġija mingħand il-Kunsilliera JP li informat li ma setgħetx
tattendi għal-laqgħa tal-Kunsill. Il-Kunsill aċċetta l-ittra t’apoloġija u awguralha fejqan ta’
malajr.

50.2

KUNSIDERAZZJONI U APPROVAZZJONI TAL-MINUTI

50.2.1.

Is-Sindku VB ressaq il-minuti tat-tmienja u erbgħin (48) laqgħa tal-Kunsill li ġew iċċirkulati
minn qabel mal-avviż tal-laqgħa u għaldaqstant ġew unanimament ikkunsidrati bħala
moqrija.

50.2.2.

Il-Kunsillier JAE ressaq mozzjoni issekondata mill-Viċi Sindku AD favur l-approvazzjoni talminuti imsemmija. Ittieħed vot bir-riżultat ikun:
Favur: 3 (JAE, AD, VB)
Kontra: 0
Astensjonijiet: 0

50.2.3.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għall-materja nru 48.2.5 dwar ħaxix fuq is-sur taċ-Ċentru
Rikreattiv ir-Re Ġorġ V, Ġnien Sir Luigi Preziosi u Ġnien Vilhena u staqsa jekk kienx hemm
xi żvilupp fuq din il-materja. Is-Sindku VB wieġeb li l-Kunsill għandu jieħu ħsieb iqabbad lil
xi ħadd sabiex il-ħaxix ħażin jitneħħa.

50.2.4.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għall-materja nru 48.2.6 u staqsa jekk kienx hemm xi
korrispondenza mingħand l-avukat rigward il-kwistjoni tal-Fosos. Is-SE informa li ma kien
hemm l-ebda tweġiba. Il-Kunsillier JAE talab li tintbagħat tfakkira dwar dan.

50.2.5.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għall-materja nru 48.2.7 u staqsa jekk kienx hemm xi
żvilupp rigward il-fanali ornamentali ta’ fuq il-Fosos. Is-SE wieġeb li sa dakinhar kien għad
m’hemmx tweġiba. Il-Kunsill qabel li għandu jistaqsi għal dawk li mhux qegħdin hemm.

50.2.6.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għall-materja nru 48.5.1 u staqsa jekk kienx hemm xi
żvilupp fuq Ġnien il-Mall. Is-Sindku nforma li din il-materja kienet tinsab fuq l-aġenda u
għalhekk ser tiġi diskussa iktar tard.

50.2.7.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għall-materja nru 48.5.2 u staqsa jekk kienx hemm xi
żvilupp fuq il-piċċ taċ-Ċentru Rikreattiv ir-Re Ġorġ V. Is-SE qal li kien talab lill-Perit għallispeċifikazzjonijiet però sa dakinhar kien għad ma kellux tweġiba. Il-Kunsillier JAE talab li
tintbagħat tfakkira.
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50.2.8.

Is-Sindku VB ressaq il-minuti tad-disa’ u erbgħin (49) laqgħa tal-Kunsill li ġew iċċirkulati
minn qabel mal-avviż tal-laqgħa u għaldaqstant ġew unanimament ikkunsidrati bħala
moqrija.

50.2.9.

Il-Kunsillier JAE ressaq mozzjoni issekondata mill-Viċi Sindku AD favur l-approvazzjoni talminuti imsemmija. Ittieħed vot bir-riżultat ikun:
Favur: 3 (JAE, AD, VB)
Kontra: 0
Astensjonijiet: 0

50.3

KOMUNIKAZZJONI MIS-SINDKU

50.3.1.

Is-Sindku ressaq korrispondenza fuq parkeġġ illegali fuq il-bankina ta’ Triq il-Miratur li qed
jimpedixxi persuna b’mobbilità limitata milli toħroġ minn darha. Wara li ddiskuta, il-Kunsill
qabel li jinforma lill-Pulizija sabiex il-persuna li qegħda tipparkja ħażin tiġi mwissija.

50.3.2.

Is-Sindku ressaq korrispondenza mingħand BCRS Malta Ltd. dwar il-pjan li titpoġġa magna
għar-riċiklar tal-fliexken tal-plastic, fid-daħla ta’ wara taċ-Ċentru Rikreattiv ir-Re Ġorġ V.
Wara li ddiskuta, il-Kunsill qabel li għandu jiltaqa’ magħhom sabiex jiġu kunsidrati postijiet
alternattivi u dan biex idealment, ma jintilfux iż-żewġ spazji ta’ parkeġġ indikati
oriġinarjament mill-kumpanija.

50.3.3.

Is-Sindku ressaq korrispondenza mingħand persuna li lmentat li ta’ sikwit ir-rampa li
hemm fi Ġnien l-Argotti qed tkun ostakolata u talbet lill-Kunsill biex titwaħħal tabella. IlKunsill qabel li għandu jieħu ħsieb jagħmel dak neċessarju.

50.3.4.

Is-Sindku ressaq korrispondenza mingħand Puttinu Cares dwar attività li ser tittella’ nhar
is-7 ta’ Ġunju. Il-Kunsill qabel li għandu jippubbliċizza l-poster tal-attività.

50.3.5.

Is-Sindku VB ressaq korrispondenza mingħand Julian Attard, fejn talbu laqgħa mal-Kunsill.
Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni u qabel li għandu jieħu ħsieb isejjaħ laqgħa.

50.4

RAPPORTI

50.4.1.

Is-Sindku VB ressaq rapport dwar il-laqgħa li nżammet mir-Reġjun Port dwar il-ġabra taliskart. Huwa nforma li s--sejħa għall-offerti għas-servizz tal-ġbir ta’ skart ser tkun fuq bażi
reġjonali u mhux fuq bażi lokali bħalma hu issa.
50.4.1.1.

50.4.2.

Is-SE semma xi emendi li ser ikunu parti mil-kuntratt il-ġdid, bħal per
eżempju bidla fil-ħin, bidla fil-vetturi, eċċ., però dawn l-emendi ser jibdew
jidħlu fis-seħħ ftit ftit.

Il-Viċi Sindku AD ressaq rapport dwar laqgħa li attenda fir-rigward ta’ Green Public
Procurement fejn ġew diskussi oġġettivi li għandhom jintlaħqu f’dan il-qasam sal-2027.
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50.5

TWEĠIBIET GĦALL-MISTOQSIJIET TAL-KUNSILLIERI

50.5.1.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għal mozzjoni approvata rigward sinjali ta’ veloċità fi Triq
Sant’Anna u talab li tintbagħat tfakkira sabiex il-Kunsill jara jekk kienitx ġiet approvata.

50.5.2.

Il-Kunsillier JAE qal li qed ikun hemm numru ta’ skart ħdejn il-kontenitur tar-riċiklaġġ u
staqsa jekk jistax jinħoloq iktar deterrent, bħal isiru iktar sinjali ta’ CCTV, biex forsi n-nies
jaħsbuha darbtejn qabel ma jitfgħu skart barra. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni.

50.5.3.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għall-pjanti li hemm miżrugħa quddiem il-knisja u qal li
hemm pot minnhom imkissra. Huwa qal ukoll li hemm bżonn li l-pjanti jibdew jissaqqew
iktar ta’ spiss. Il-Kunsill qabel li għandu jiltaqa’ mal-kuntrattur sabiex jiddiskuti dan
miegħu.

50.5.4.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għall-fanali ta’ quddiem il-knisja. Is-SE qal li kienu nbidlu
ħames fanali.

50.5.5.

50.5.4.1.

Il-Viċi Sindku AD qal li minħabba s-sistema kif inhi, ikun hemm bozoz jew
fanali li jkunu ta’ entitajiet differenti.

50.5.4.2.

Is-SE qal li wieħed irid jara li dawn isiru kollha taħt entità waħda sabiex ikun
hemm konsistenza.

50.5.4.3.

Is-SE qal li kien tkellem mal-kuntrattur tad-dawl dwar il-bżonn li l-fanali li
hemm quddiem il-knisja jiġu restawrati u staqsa lill-Kunsill jekk kienx hemm
qbil dwar dan. Il-Kunsill qabel li għandu jieħu l-opportunità li jsewwi l-ħsarat.
Il-Kunsill qabel li għandu jitlob kwotazzjonijiet għal din it-tiswija.

Il-Kunsillier JAE għamel riferenza għal sprall li hemm fit-Telgħa tal-Kurċifiss li kien miżdud
bil-weraq. Huwa ppropona li l-Kunsill jara x’inhi l—problema sabiex jitnaddaf u jinfetaħ.
Il-Kunsill qabel.
50.5.5.1.

Is-Sindku VB qal li fix-xhur li ġejjin il-Kunsill għandu jibda’ jdur l-ispralli kollha
ta’ madwar il-lokalità sabiex wieħed jipprepara għax-Xitwa.

50.5.6.

Il-Kunsillier JAE staqsa jekk kienx hemm informazzjoni fuq il-funtana tal-Iljun. Is-SE qal li
ma kellux informazzjoni fuq min qed jagħmel dan ix-xogħol. Il-Viċi Sindku AD qal li għandu
jieħu ħsieb jindaga min kien responsabbli mix-xogħol sabiex ikun jista’ jara x’qed iwaqqaf
il-progress tax-xogħol.

50.6

KUNSIDERAZZJONI
SOTTOKUMITATI

50.6.1.

Ma kienx hemm rapporti tal-laqgħat ta’ kumitati u/jew sottokumitati.

U

APPROVAZZJONI

TAR-RAPPORT TAL-LAQGĦAT TA’

Minuti tal-Kunsill Lokali Floriana – Laqgħa Numru 50 It-Tmien Leġiżlatura

KUMITATI

U/JEW

50.7

KUNSIDERAZZJONI U APPROVAZZJONI TAL-ISKEDA TA’ PAGAMENTI

50.7.1.

Is-Sindku VB ippreżenta l-iskeda ta' pagamenti bir-referenza 37/08 li ġiet iċċirkolata minn
qabel mal-avviż tal-laqgħa.
50.7.1.1.

50.7.2.

Wara mozzjoni mressqa mill-Kunsillier JAE u issekondata mill-Viċi Sindku AD,
ittieħed vot favur l-approvazzjoni tal-ħlasijiet ta’ kontijiet pendenti indikati
fl-iskeda tal-pagamenti, bir-riżultat ikun favur nem con.

Is-Sindku VB ressaq ir-rapport tal-petty cash għall-approvazzjoni tal-Kunsill.
50.7.2.1.

Wara mozzjoni mressqa mill- Viċi Sindku AD u issekondata mill-Kunsillier JAE,
ittieħed vot favur l-approvazzjoni tal-pagamenti indikati fir-rapport tal-petty
cash, bir-riżultat ikun favur nem con.

50.8

KUNSIDERAZZJONI U APPROVAZZJONI TAR-RAPPORT FINANZJARU TAL-EWWEL KWART TAS-SENA;

50.8.1.

Is-SE ressaq ir-rapport tal-ewwel kwart tas-sena 2022 għall-approvazzjoni tal-Kunsill.

50.8.2.

Wara mozzjoni mressqa mill-Viċi Sindku AD, u ssekondata mill-Kunsillier JAE, ittieħed vot
favur l-approvazzjoni tar-rapport finanzjarju tal-ewwel kwart tas-sena, bir-riżultat kien:
Favur: 3 (AD, JAE, VB)
Kontra: 0
Astensjonijiet: 0

50.9

AĠĠORNAMENT DWAR SENIOR CITIZEN CENTRE

50.9.1.

Is-SE informa lill-Kunsill bil-progress li kien għaddej fir-rigward tal-proġett tas-Senior
Citizen Centre.

50.9.2.

Huwa qal li kienu ntalbu erba’ change requests li kienu ġew approvati dakinhar stess.

50.9.3.

Is-SE nforma li l-Ġimgħa kienet ser tiġi ppubblikata s-sejħa għall-offerti tal-lift.

50.9.4.

Huwa spjega kif bis-sistema tan-Norwegian Funds, il-Kunsill kien ser joħroġ biss 15% talispiża kif ukoll il-VAT. Is-SE kompla billi qal li jekk il-kontijiet ma jkunux ġew sottomessi
sad-data finali tal-proġett, il-fondi jintilfu ġaladarba ma setgħux jintalbu iktar
estensjonijiet.
Is-SE qal li kien qed jitlob l-approvazzjoni tal-Kunsill sabiex tintalab change request oħra
fejn il-bilanċ li hemm jiġi trasferit għall-bibien. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni.

50.9.5.
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50.10

APPROVAZZJONI TAR-RAPPORT TAT-TENDER TAL-VETTURA ELETTRIKA U DISKUSSJONI

DWAR IS-

SERVIZZ

50.10.1.

Wara li ddiskuta ir-rapport tal-evalwazzjoni tal-offerti, il-Kunsill qabel li għandu jagħżel lorħos offerta.

50.10.2.

Il-Kunsill iddiskuta wkoll kif jaħseb li l-aħjar li jibda’ jingħata s-servizz. Il-kunsilliera qablu li
għandhom iressqu l-punti tagħhom sabiex jiġu fformulati modi ta’ operazzjoni.

50.11

LAQGĦA TAL-LOKALITÀ

50.11.1.

Is-SE fetaħ id-diskussjoni billi qal li kien hemm bżonn li tinżamm laqgħa tal-lokalità. Wara
li ddiskuta il-Kunsill qabel li din għandha tinżamm nhar l-20 ta’ Ġunju fis-7pm.

50.12

LAQGĦA MAL-MTA

50.12.1.

Is-Sindku fetaħ id-diskussjoni billi nforma li hemm bżonn tinżamm laqgħa mal-MTA sabiex
jiġu diskussi bilanċi pendenti li l-Kunsill għandu jirċievi. Il-Viċi Sindku AD semma wkoll ilkwistjoni tal-fanali ta’ fuq il-Fosos. Il-Kunsill qabel li għandu jitlob laqgħa malajr kemm
jista’ jkun.

50.12.2.

Is-Sindku kompla billi nforma lill-Kunsill bl-attivitajiet li kienu ser jinżammu fuq il-Fosos fixxhur li ġejjin. L-iskeda tal-attivitajiet għas-Sajf kienet kif ġej:
-

2 ta’ Lulju: Lewis Capaldi
9 ta’ Lulju: BBC Orchestra
19 ta’ Lulju: Isle of MTV

50.13

ĠENNA TA’ ĠONNA

50.13.1.

Is-Sindku fetaħ id-diskussjoni billi qal li l-Kunsill irid jibda’ jiddiskuti l-edizzjoni li jmiss talattività ta’ Ġenna ta’ Ġonna.

50.13.2.

Huwa qal li għandu jinforma lill-Events Co-ordinator sabiex jibdew jintbagħtu l-ittri lillgħaqdiet lokali.

50.13.3.

Is-SE qal li għandu jikkonferma jekk hemmx xi fondi qal li trid tiġi diskussa ġenna ta ġonna.

50.13.4.

Il-Viċi Sindku AD qal li kien hemm bżonn li jkun hemm promozzjoni u li tinħoloq atmosfera
sabiex il-Kunsill jattira n-nies.
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50.14

ĠNIEN IL-MALL

50.14.1.

Is-Sindku nforma lill-Kunsill li kellu laqgħa mal-project manager tal-GHRC u ressaq xi ftit
ilmenti li jħoss li għandhom jiġu rranġati bħal rampi li jagħtu aċċess għat-triq kif ukoll parti
fejn kien hemm ħofra li qed iżżomm l-ilma.

50.14.2.

Is-Sindku qal li dan il-ġnien ma kienx jaqa’ taħt il-Kunsill u li bħalissa kienu qed jieħdu
ħsiebu l-ELC biss jidher li l-kuntratt kien ser jiskadi fl-aħħar tas-sena.

50.14.3.

Is-Sindku kompla billi qal li ser ikun hemm kameras tas-sigurtà mal-maġġoranza tal-arbli li
hemm fil-ġnien.

50.14.4.

Il-Kunsillier JAE qal li hemm xi toqob li għadhom mikxufin u li huma ta’ periklu. Is-Sindku
qal li għandu jinformahom b’dawn sabiex jingħalqu.

50.14.5.

Is-Sindku VB qal li l-pjan hu li Ġnien il-Mall jinfetaħ sal-aħħar tax-xahar dejjem jekk ma
jkunx hemm ostakli u iktar vandaliżmi.

50.15

TMIEM IL-LAQGĦA U DATA TAS-SEDUTA LI JMISS

50.15.1.

Il-laqgħa intemmet fis-19:00 u b’riżoluzzjoni unanima tal-kunsillieri kollha ġiet aġġornata
għal nhar it-Tnejn 20 ta’ Ġunju 2022 fil-5.00pm.

Konfermati, illum it-Tnejn 20 ta’ Ġunju 2022

(iffirmati)
Vincent Borg
Sindku

(iffirmati)
Malcolm Agius Muscat
Segretarju Eżekuttiv
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