CITTA' NOTABILE

MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Mdina

IT-TMIEN'LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 13

It- Tnejn, 25 ta' Mejju 2020
Il-Kunsill Lokali Mdina ltaqa’ permezz taz- zoom streaming fit-15.00pm.
PREŻENTI:
Peter Sant Manduca – Sindku
Joseph Debono- Viċi Sindku
Mary Ann sultana- Kunsilliera
Alfred Barbaro Sant- Kunsillier
Camile Scerri- Kunsilliera
ASSENTI b’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):

ASSENTI
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Mark Mallia – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Peter Sant Manduca ippresjeda l-laqgħa li bdiet fit-3.05pm.

013.1
4413.1.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġija
Ma kien hemm ebda ittri ta’ apoloġija

13.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

13.2.1

Fuq il-Mejda tal-Kunsill tqegħdu l-minuti tat- Tnax il- Laqgħa. Kopja tal-minuti ngħatat lil kull
kunsillier qabel il-laqgħa

13.2.2

Is-Sindku staqsa jekk hemmx xi korrezzjoni tal-minuti. Il-minuti kienu approvati unanimament.
Is-Sindku flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv iffirmaw il-minuti biex juru li huwa dokument
korrett.

13.3

Komunkazzjoni tas- Sindku

13.3.1

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li bħalissa ghaddejjin x-xogħolijiet tar- restawr fuq it- Torre
dello Standardo, u l- Kappella ta’ San Niklaw mir-Restoration Directorate. Dawn ix-xogħolijiet
ser jieħdu madwar għoxrin ġimgħa biex jitlestew. Fix-xhur li ġejjin jibda r-restawr fuq il- Mina
tal-Madonna u hemm pproġettat li jsir xi xogħol anke fuq il-Mina tal-Griegi.

13.3.2

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li l-perit tal- Kunsill li s-surveying li qed isir mill-perit talKunsill fuq l-istat tal- pavimentar ġewwa l-Mdina wasal fi stadju avvanzat u għandu jitlesta filġimgħat li ġejjin.

13.3.3

Is- Sindku talab l--approvazzjoni tal-Kunsill biex jiġu mizruha xi pjanti barra l-Mdina ezatt bejn
il-venda tal-karozzini u l-gazebo. Is- SE qal li l-ewwel għandna jkollna l-clearance tal- Planning
Authority peress li hemmhekk huwa skedat bħala Grade 1. La darba jkollna l-permess jkunu
jistgħu isiru x-xogħolijiet ta’ tisbieħ.

13.3.4

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li l-bins l-ġodda qegħdin jitwaħħlu ġewwa Howard Gardens biex
jissostitwixxu dawk prezenti. Li jkun hemm għadhom tajbin mill-antiki ser jitwaħħlu fil-Foss.

13.3.5

Is- Sindku qal li wasal iz-zmien li fl-uffiċċju tal-Kunsill isir ir-refurbishment inkluz il-bdil ta’ lgħammar tiegħu għaliex f’ dawn l-aħħar 23 sena qatt ma sar dan it-tip ta’ xogħol. Il-Kunsill
approva u talab lis- SE biex jibda jipprepara xi kwotazzjonijiet għal dan il-għan.

13.3.6

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li fuq l-offerta mir-Regjun Tramuntana biex jiġu nstallati zewġ
cameras tas-sigurta’ ġewwa l-Mdina, ntbgħatet l-applikazzjoni fejn ġie indikat li jiġu nstallati
fid-daħla ta’ l-hekk msejjaħ Bieb ta’ L-Mtarfa u Greeks Gate fuq il-parking for residents only.
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13.3.7

Is- Sindku talab lis- SE biex jitqabbdu Green Wardens jagħmlu spezzjonijiet ġewwa l-Mdina
għar-raġuni li dan l-aħħar ġimgħat kien hemm zieda fit-toroq ta’ ħmieġ tal-klieb li
sfortunatament sidhom kien qed jiġi jaqa’ u jqum milli jiġbru u jzomm l-indafa li jinsab fih lMdina.

13.4

Aġġustamenti mill-awdituri tal-Gvern Lokali- Rapport Finanzjarju 2019- Approvazzjoni

13.4.1

Is-Segretarju Eżekuttiv qiegħed fuq il-medja tal-Kunsill ir-rapport Annwali Finanzjarju
għas-sena 2019 kif emendat wara li sar l-audit. Prezenti kien hawn l-accountant tal-Kunsill biex
jgħati spjegazzjoni fuq dawn l-aġġustamenti.

13.4.2

Ir-rapport finanzjarju annwali għas-sena 2019 kien propost għall- approvazzjoni mis- Sindku li
kien issekondat mill-Kunsilliera Maryann Sultana. Ir-rapport ġie approvat unanimament u tmien'
kopji tar-rapport ġew iffirmati mis-Sindku u mis-Segretarju Eżekuttiv biex juri li huwa dokument
korrett.

13.5

Proposta Covid 19 mill-Assoċċjazzjoni Kunsilli Lokali għall- Imwejjed u siġġijiet
temporanji stabbilimenti kummerċjali

13.5.1

Is- Sindku talab li dan is-suġġett ma jiġix diskuss sakemm jkum hemm direzzjoni midDipartiment għal Gvern Lokali. Il-Kunsill approva.

13.6

Ħruġ ta’ Kwotazzjoni għal Website tal-Kunsill- Approvazzjoni

13.6.1

Is- SE poġġa fuq il-mejda għall-approvazzjoni tal-Kunsill kwotazzjoni biex toħroġ sejħa pubblika
għal website tal-Kunsill. Il-Kunsill approva
Rapport ta’ evalwazzjoni fuq ix-xogħol tal-Kunsill fis-Sena 2019- Diskussjoni

13.7
13.7.1

Is- SE poġġa fuq il-mejda tal-kamra rapport ta’ evalwazzjoni mħejji minn Sixth Energy Malta
fuq ix-xogħol tal-Kunsill fis-sena 2019.

13.7.2

Saret diskussjoni fil-Kunsill fejn ġew fformulati l-veduti tal- Kunsilliera u tweġiba ser tintbgħat
lid- Dipartiment għall- Gvern Lokali.
Ilmenti u items oħra ta' xogħol ieħor tal-Kunsill

13.8
13.8.1

Email mingħand il-perit tal-Kunsill fejn qed ikollu dewmien fir- risposta għal clearance millLands Department u dan id-dewmien qed jipperikola l-applikazzjoni li saret mill-Kunsill ma’ lAwtorita ta’ L-Ippjanar għal xogħolijiet fuq il-playground barra l-Mdina.

13.8.2

AKL: Kilometri ta’ spazji pubbliċi b’rotot għall-mixi. Ciklizmu u spazji miftuha- Proġett Pilota
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13.8.3

Email mingħand Compagnia San Michele fuq l-attivitajiet li kellhom isiru din s-sena mill-grupp
b’kollaborazzjoni mal-Kunsill.

13.8.4

Email mingħand residenta li toqgħod ir-Rabat fuq sewqan eċċessiv li qed ikun hemm fejn l-HSBC
matul il-weekends. Kopja ta’ din l-email ntbgħatet l- Għassa tal-Pulizija, Rabat.

13.9

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta' pagamenti

13.9.1

Fuq il-Mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ ħlasijiet li ġġib id-data tat-25 ta’ Mejju 2020,
(mehmuża) li tammonta għas-somma ta’ € 13,415,95

13.9.2

L-iskeda ta’ ħlasijiet kienet proposta għall-approvazzjoni mill-Kunsilliera. Il-Kunsill
unanimament approva li jsiru l-ħlasijiet. L-iskeda ta’ ħlasijet ser tiġi iffirmata miż-żewġ
kunsilliera biex juru li hu dokument korrett la darba jitkomplu l-laqgħat fl-uffiċċju tal-Kunsill
wara li tgħaddi l-pandemija wara istruzzjonijiet mid- Dipartiment u l-Awtoritajiet tas- Saħħa

13.10

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss

13.10.1

Wara li ma kienx hemm affarijiet oħra, l-laqgħa ntemmet fil-17.10 pm u ġiet aġġornata għal-22
ta’ Gunju 2020 fit-3pm

IFFIRMATA
____________________
Peter Sant Manduca
Sindku

IFFIRMATA
_____________________
Mark Mallia
Segretarju Eżekuttiv

Data: 22-06-2020_______
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