CITTA' NOTABILE

MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Mdina

IT-TMIEN'LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 19

It- Tnejn, 9 ta' Novembru 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-3.13pm.

Qari tal-ittri ta’ apoloġija

019.1

Ma kien hemm ebda ittri ta’ apoloġija

4419.1.1

19.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

19.2.1

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

19.2.2

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.

19.3

Komunikazzjoni tas- Sindku

19.3.1

Wara ġie approvat mill-Kunsill biex jinxtraw CCTV cameras għal Pulizija, Is- Sindku
infurma lill-Kunsill li instab li dawn il-cameras minħabba l-konnessjoni ta’ l-internet għandu
bzonn jinxtara modem għalih pero’ l-Kunsill ġie infurmat mill-Pulizija li anqas il-modem ma
huma f’posizzjoni li jixtruh. Għaldaqstant ser naraw hemx alternattiva u jekk le dawn ma
jsirux.

19.3.2

Is- Sindku informa lill-Kunsill li ġie infurmat li qed issir koordinazzjoni bejn il-Perit talKunsill u l-Perit inkarigat mill-MITP fir-rigward il-manutenzjoni tal-pavimentar ġewwa lMdina

19.3.3

Is- Sindku xtaq jinfurma lill-Kunsill li wara li kienet saret laqgħa l-Ministeru tat-Trasport,
Infrastruttura u Proġetti Kapitali fejn ġiet diskussa l-idea li jsir rinnovar tal-bandli barra lMdina b’finanzjament mill-istess Ministeru, ġie approvat u x-xogħolijiet ser jibdew għallaħħar ta’ Frar 2021 b’finanzjament ta’l-fuq minn €250,000.

19.3.3.1

Is- Sindku xtaq jirringrazzja l-Ministeru tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali kif
ukoll lill-Kunsilliera Maryann Sultana ta’ l-għajnuna tagħha biex seta’ jseħħ dan il-proġett.

19.3.4

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li ġewwa Howard Gardens, l-electrician mqabbad millKunsill qed isib diffikulta biex jinstab tarf tal-problema li hemm fid-dawl ta’ l-istess ġnien.
Jidher li qed ikun hemm xi short circuit u minħabba li l-Kunsill ma għandux pjanti tascircuits ezistenti, din qed toħloq problema. Għaldaqstant l-electrician qed jieħu izjed fit-tul
biex isib tarf ta’ din il-problema

19.3.5

Is- Sindku qal li rċieva ilment mill- Ministru tat- Turizmu minħabba li l-biebin prinċipali ta’
l-Mdina għandhom bzonn jiġu restawrati. Huwa kellem lid- Dirtettorat tar- Restawr fejn ġie
infurmat li dawn ix-xogħolijiet ser isiru mill-istess Direttorat.
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19.3.6

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li fir-rigward tal-propost bini ta’ Hotel fit- Telgħa tasSaqqajja, ġiet sottomessa applikazzjoni mis-sidien ma’ l-Awtorita’ ta’ L-Ippjanar (PA
8732/18). Għaldaqstant il- Kunsill ser iqabbad il-Perit tal-Kunsill biex jagħmel l-istudji
neċessarji fuq din l-applikazzjoni u tiġi sottomessa rappresentazzjoni ma’ l-istess Awtorita’
sa’ l-4 ta’ Diċembru 2020.

19.4

Rapport Finanzjarju minn Lulju sa Settembru- Approvazzjoni

19.4.1

Is- Segretarju Ezekuttiv infurma lill-Kunsill li r-rapport finanzjarju kien għadu ma tlestiex u
ser jiġi sottomess fil-laqgħa li jmiss għal approvazzjoni.

19.5

Ilmenti u items oħra ta' xogħol ieħor tal-Kunsill

19.5.1

DLG- Laqgħa Pubblika 2020. Il-Kunsill ser isejjaħ din il-laqgħa għal nhar it- Tnejn 14 ta’
Diċembru 2020.

19.5.2

Xara Palace Hotel- Talba għal kiri tal-Pjazza għal zewġ tiġijiet fl-1 ta’ Mejju u t- 3 ta’ Lulju
2021. Il-Kunsill approva.

19.5.3

Bħala parti mill-proċess għal ħruġ ta’ kwotazzjonijiet għal tisbieħ ta’ l-uffiċċju tal-Kunsill, ilperit issottometta xi stimi ta’ kemm ser jiġu jiswew kull kwotazzjoni. Ġie deċiz li minħabba
li wħud minn dawn il-kwotazzjonijiet jaqbzu l-istima mħassba, ċertu xogħolijiet ser isiru millhandyman imqabbad mill-Kunsill.

19.5.4

MTA- Il- Kunsill ġie infurmat li ser tingħata somma ta’ € 5000 għat-tizjin tal- Milied fl-Mdina.

19.5.5

Reġjun Tramuntana- Il- Kunsill ġie infurmat li ser tingħata somma ta’ € 1000 għat-tizjin talMilied fl-Mdina

19.5.6

Is- Sindku qal li fid-dawl tal-fatt li ġejna allokati komplessivament s-somma ta’ € 6000 għat
tizjin tal-Milied, huwa talab li jiġu sottomessi tlett kwotazzjonijiet għal dan il-għan u peress li
sakemm il-Kunsill jerġa jiltaqa’ ikun tard wisq huwa talab li la darba jiġu sottomessi, tiġi
magħzula l-irħas offerta. Il-Kunsill approva

19.5.7

Palazzo Falson- Talba ghal sandwich boards ġewwa l-Mdina. Il-Kunsill talab li tintbgħat site
map ta’ fejn jixtiequ li jitpoġġew għal kunsiderazzjoni. Waqt din id-deċizjoni, is- Sindku talab
li joħroġ barra l-kamra u ma jieħux sehem fid-diskussjoni minħabba kunflitt ta’ interess.

19.5.8

LovinMalta- Promozzjoni tal-lokalita’ bl-isem Malta’s Gems. Il-Kunsill approva li nħallsu ssomma ta’ € 500 għal dan il-għan.

19.5.9

AKL- 2020-078- Kontroll fuq ħamiem selvaġġ. L-Assoċċjazzjoni ngħatat s- somma ta’
€200,000 biex jinħareġ tender għal dan il-għan.

19.5.10

Ċirkulari Nru. SPI/SCI/6/2020- Finanzjament għall-Kreazzjoni ta’ Spazi Miftuħa. Il-Kunsill
ħa nota tagħha.
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19.6

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta' pagamenti

19.6.1

Fuq il-Mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ ħlasijiet li ġġib id-data tas- 9 ta’ Novembru
2020, (mehmuża) li tammonta għas-somma ta’ € 19,605.85

19.6.2

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.

19.7

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss
Wara li ma kienx hemm affarijiet oħra, l-laqgħa ntemmet fil-16.45pm u ġiet aġġornata għat14 ta’ Diċembru 2020 fit-3pm

IFFIRMATA
____________________
Peter Sant Manduca
Sindku

IFFIRMATA
_____________________
Mark Mallia
Segretarju Eżekuttiv

Data: 14-12-2020_______
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