CITTA' NOTABILE

MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Mdina

IT-TMIEN'LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 17

It- Tnejn, 7 ta' Settembru 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
ASSENTI b’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Camile Scerri- Kunsilliera

ASSENTI
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Mark Mallia – Segretarju Eżekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Peter Sant Manduca ippresjeda l-laqgħa li bdiet fit-3.06pm.

017.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġija

4417.1.1

Is- SE infurma lill-Kunsill li l-Kunsilliera Camile Scerri bgħatet tinfurmah li ma kienitx ser
tattendi għax kienet ma jiflaħx

4417.1.2

Il-Kunsill aċċetta t-talba tagħha

17.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

17.2.1

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

17.2.2

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.

17.3

Komunkazzjoni tas- Sindku

17.3.1

Is- Sindku nfurma lill-Kunsill li waqt laqgħa ta’ kull xahar li ssir mal-Pulizija kien hemm
qbil li jinġiebu xi kwotazzjonijiet għal installazzjoni ta’ xi CCTV cameras biex jgħinu lil
Pulizija fil-qadi tagħhom ġewwa l-Mdina. Il-Kunsill qabel li jinxtraw dawn il-cameras.

17.3.2

Is- Sindku informa lill-Kunsill li waqt laqgħa li kellu mal-pulizija rigward il-Community
Policing flimkien mas-Sindki tar- Rabat u Ħad-Dingli, kien hemm qbil fil-prinċipju li għal
qadi ta’ dmirijiethom, tinkera karozza a spejjez tal-Kunsilli konċernati. Fil-ġimgħat li ġejjin
għandna jkollna aktar dettalji w tittieħed deċizjoni.

17.3.3

Is- Sindku qal li qed jiġi avviċinat minn bosta residenti li jixtiequ li fl-Mdina jiġu installati
charging pillars minn TM. Huwa qal li bħala Kunsill għandna nkomplu ninsistu ma’ lAwtoritajiet dwar l-importanza ta’ dawn il-pillars biex intejbu l-kwalita’ ta’ l-arja ġewwa lMdina.

17.3.3

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li ġie avviċinat mis- Sindku tar- Rabat, is- Sur Craus fejn
issuġerilu li permezz ta-fondi maħruġa minn Transport Malta għal mobility week, tiġi
sottomessa applikazzjoni konġunta għal zewġ karozzi ta’ l-elettriku li jkun jistgħu jaqdu
dawk ir-residenti biex jagħmlu l-qadi tagħhom. Il-Kunsill approva u s-SE ser jikkoordina
flimkien mas- SE tar- Rabat biex tiġi sottomessa din l-applikazzjoni.
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17.4

Bye -Law Karozzini miġbuda minn- Bhejjem- Diskussjoni fuq is- Sitwazzjoni Prezenti

17.4.1

Waqt laqgħa li saret għal-kuċċiera li joperaw mill-Mdina biex tiġi spjegata l-Bye Law dwar
il-Karozzini miġbuda minn Bhejjem maħruga mill-Kunsill ta’ l-Mdina,tqajmu xi
oġġezzjonijiet minn dawk prezenti li mhux qed joperaw mill-Mdina imma li għandhom
licenza valida skont ir-Regolamenti dwar l-Uzu fit-triq ta’ bhejjem u vetturi miġbuda minn
bhima (S.L 499.66) sabiex jopera. Huma qed isostnu li din hija deskrimanzzjoni u
għaldaqstant il-Bye Law għandha tiġi emendata. Fuq din l-oġġezzjoni ntbgħatet ittra millAvukat tagħhom nhar il-31 ta’ Awwissu 2020.

17.4.2

Il- Kunsill ħa in kunsiderjazzjoni dawn l-oġġezzjonijiet u filwaqt li hemm il-bzonn li għandu
jkun hemm regolamentazzjoni dwar kemm għandhom jidħlu karozzzini ġewwa l-Mdina u dan
minħabba l-konġestjoni bla bzonn ta’ karozzini jiċċirkolaw ġewwa l-Mdina u in oltre u fuq
din jaqblu ukoll il-kuċċiera, jħoss li l-preokkupazzjoni tal-kuċċiera hija waħda ġenwina u
raġonevoli.

17.4.2.1

Għaldaqstant fid-dawl ta’ dan, Il- Kunsill Lokali huwa ta’ l-opinjoni illi jkun iktar għaqli jekk
din il-liġi tiġi rrtirata.

17.5

Bdil tal-Kont Bankarju tal-Kunsill

17.5.1

Is- SE infurma lill-Kunsill li kif kulħadd jaf il- Bank HSBC ta’ ġewwa ir- Rabat għalaq lUffiċċini tiegħu u dan fejn għandu il-kontijiet tiegħu bankarji il-Kunsill.

17.5.2

Għaldaqstant fid-dawl tal- fatt li jekk irridu nuzaw is-servizzi tagħhom bħala Kunsill irridu
mmorru l-bank HSBC ta- Mosta, kif ukoll fin-nuqqas ta’ rizorsi umani ġewwa l-Uffiċċju talKunsill, is- SE talab li jinbeda’ proċess biex il-kontijiet bankarji tiegħu jiġu trasferiti għal
Bank BOV li għadu qed jopera l-uffiċini tiegħu minn ġewwa r- Rabat

17.5.3

Il-Kunsill approva dan it-trasferiment

17.6

Rapport Finanzjaru minn Jannar sa Marzu u minn April sa Ġunju 2020

17.6.1

Is-SE poġġa fuq il-mejda tal-kamra għal approvazzjoni r-rapport finanzjarju għat-tlett xhur minn
Jannar sa Marzu u minn April sa Ġunju 2020. Kopja ngħatat lil kull Kunsillier qabel l-laqgħa

17.6.2

Il-Kunsill approva dawn ir-rapporti. Is-Sindku flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv iffirmaw irrapporti finanzjarji biex juru li huwa dokument korrett

17.7
17.7.1

Ilmenti u items oħra ta' xogħol ieħor tal-Kunsill
Bħala parti mill- proċess għat- Twinning Agreement bejn Gatchina ġewwa r- Russia u l-Mdina
ġejna mitluba biex l-iffirmar ta’ dan il-ftehim issir fil-prezenza taz- zewġt ibliet u dan iseħħ la
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darba il-mizuri ta’ restrizzjonijiet minħabba l-pandemija tal-Covid-19 jiġu merfugħa. IlKunsill approva.
17.7.2

DLG- Direttiva 4/2020 dwar l-Uzu tal-Internet Banking

17.7.3

DLG- Direttiva 4/2020 dwar Depozitu ta’ Flus fil-Banek

17.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta' pagamenti

17.8.1

Fuq il-Mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ ħlasijiet li ġġib id-data tas- 7 ta’ Settembru
2020, (mehmuża) li tammonta għas-somma ta’ € 14,777.71

17.8.2

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.

17.9
17.9.1

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss
Wara li ma kienx hemm affarijiet oħra, l-laqgħa ntemmet fil-17.08pm u ġiet aġġornata għat12 ta’ Ottubru 2020 fit-3pm

IFFIRMATA
____________________
Peter Sant Manduca
Sindku

IFFIRMATA
_____________________
Mark Mallia
Segretarju Eżekuttiv

Data: 12-10-2020_______
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