CITTA' NOTABILE

MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Mdina

IT-TMIEN'LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 16

It- Tnejn, 10 ta' Awwissu 2020
Il-Kunsill Lokali Mdina ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz Corte
Capitanale, Misraħ il-Kunsill, Mdina 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-3.14pm.

Qari tal-ittri ta’ apoloġija

016.1

Is- SE infurma lill-Kunsill li l-Kunsilliera Camile Scerri bgħatet tinfurmah li kienet ser tasal
tard għal laqgħa ta’ llum

4416.1.1

Il-Kunsill aċċetta t-talba tagħha

16.1.2

16.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

16.2.1

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

16.2.2

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.

16.3

Komunkazzjoni tas- Sindku

16.3.1

Is- Sindku nfurma lill-Kunsill li fir-rigward ta’ Għajn Hamiem, huwa kien tal-fehma li bħala
Kunsill inqabbdu lill-Perit biex jagħmel rapport fuq il-kundizzjoni prekarja ta’ l-għajn li kopja
tiegħu tintbgħat lill-Pulizija.

16.3.2

Is- Sindku sostna li bħala Kunsill għandu jaddotta Policy ġdida fir-rigward tal-Bins jew Bins on
wheels fejn għandu japplika reġim strett fis-sens li għal ebda raġuni ma jingħata permess wara
talba mal-Kunsill skond klawsola 4.1 u 4.2 tal-Liġi Sussiddjarja 363.63 biex jinħargu permessi
għal dawn il-bins ġewwa l-Mdina

16.3.2.1

Għaldaqstant is- Sindku ppropona li din il-policy tiġi fis-seħħ immedjatament. Il-Kunsill
approva din il-policy.

16.3.3

Is- Sindku xtaq jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill fejn is- SE infurmah li skond l-informazzjoni li
qed jirċievi mill-Waste Serv qed jirrizulta li ġewwa l-impjanti tar-riċiklaġġ mhu qed jidħol xejn
f’dak li jirrigwarda l-ġbir tal-borza organika mill-lokalita’ ta’ l-Mdina. Għaldaqstant jidher li lkuntrattur mhux qed jimxi mal-kuntratt kif stabbilit. Għalhekk huwa talab lis-SE biex ilkuntrattur jibgħat r-raġunijiet għal dan u tiġi diskussa fil-laqgħa li jmiss.

16.3.4

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li wara ħafna snin reġa beda jiltaqa’ l-Kumitat għar
Rijabilitazzjoni ta’ l-Mdina fejn fost is-suġġetti diskussi kien hemm ir-restawr tal-ħajt tatTelgħa tas- Saqqajja biswit Casino Notabile, it- Tisbiħ ta’ Ġnien il-Foss, Restawr ta’ l-entratura
ta’ l-Mdina u l-kunċett ta’ l-Intelligent Lighting ġewwa L-Mdina.
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16.3.5

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li kellem lis- Sur Azzopardi, Kap ta’ Infrastruture Malta rigward
il-pavimentar ġdid ġewwa l-Mdina. Is- Sindku għandu jgħaddilu r-rapport mħejji mill-Kunsill
rigward l-istat tal-pavimentar u sadanittant is- Sur Azzopardi talab li jiġu mgħoddija lilu wkoll
il-BOQ’s neċessarji għal kunsiderazzjoni ta’ Infrastructure Malta.

16.3.6

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li kellu talba mis-Sur N. Farrugia biex Casino Notabile jingħata
lilu mill-Kunsill għal skopijiet ta’ xi assoċċjazzjoni partikolari pero’ is- Sindku mill-ewwel
rrifjuta. Huwa saħaq li Casino Notabile hija waħda mill-ftit propjetatjiet li għandu f’idejħ ilKunsill u għal ebda raġuni mhu ser jitlaqa’ minn idejħ.

16.3.7

Is- Sindku kien tal-fehma li l-BBQ annwali li jsir għar-residenti ġewwa Pjazza Mesquita għal
din is-sena għandha tiġi kanċellata minħabba il-Covid 19. Il-Kunsill kien ta’ l-istess fehma.
F’dan il-ħin (15:37) daħlet għal-laqgħa l-Kunsilliera Camille Scerri

16.3.8

Is- Sindku tkellem fuq il-laqgħa li saret fuq l-introduzzjoni tal-Community Policing u rigward limportanza ta’ dan is-servizz għal ħarsien u s-sigurta’ tar- residenti.

16.3.9

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Awissu 2020 ser issir il-laqgħa malkuċċiera li qed joperaw mill-Mdina fejn ser tiġi diskussa il-Bye Law “ Karozzini miġbuda minn
bhejjem” inkluz il-proċeduri li ser jiġu attwati għal ħruġ ta’ permessi.

16.3.10

Is- Sindku ħabbar li l-Medieval Mdina għas-sena d-dieħla ser isir nhar it- 8 u 9 ta’ Mejju dejjem
jekk l-awtoritajiet tas- saħħa jippermettu sa dak iz-zmien minħabba il-Covid 19. F’ Novembru li
ġej għandha toħroġ applikazzjoni mill-Awtorita’ tat- Turizmu għal fondi apposta għal dawn ittip ta’ avvenimenti. Dak nhar naraw is-sitwazzjoni u tittieħed deċizjoni minn hemm.

16.4

Ilmenti u items oħra ta' xogħol ieħor tal-Kunsill

16.4.1

Talba mill-PA biex tittella’ esibizzjoni ta’ ritratti fi Pjazza San Pawl. Il-Kunsill ma approvax din
it-talba minħabba loġistika.

16.4.2

Talba mis- Sinjura Sant’ Fournier fejn qed titlob li ssir rampa temporanja quddiem Guesthouse u
tinħareg biss fit-triq la darba jkun hemm il-bzonn taghħa fi Sqaq Aragona. Il-Kunsill ma approvax
din it-talba minħabba t-topografija tal-post. Il-Kunsill mhu ser jaċetta ebda talba ta’ dan it-tip.

16.4.3

Talba mill-Malta Marathon Organisation Committee biex jingħataw permess mill-Kunsill għal
maratona annwali nhar il-Ħadd 20 ta’ Diċembru 2020 u l- Ħadd 28 ta’ Frar 2021. Il-Kunsill
filwaqt li ma jsibx oġġezzjoni, il-permess jinħareġ la darba l-Kunsill jingħatalu il-clearance millAwtoritajiet tas- Saħħa minħabba l- Covid 19.

16.5
16.5.1

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta' pagamenti
Fuq il-Mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ ħlasijiet li ġġib id-data tat-10 ta’ Awwissu 2020,
(mehmuża) li tammonta għas-somma ta’ € 14,354.85
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16.5.2

16.6
16.6.1

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.
Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss
Wara li ma kienx hemm affarijiet oħra, l-laqgħa ntemmet fil-16.23pm u ġiet aġġornata għas-7
ta’ Settembru 2020 fit-3pm

IFFIRMATA
____________________
Peter Sant Manduca
Sindku

IFFIRMATA
_____________________
Mark Mallia
Segretarju Eżekuttiv

Data: 07-09-2020_______
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