CITTA' NOTABILE

MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Mdina

IT-TMIEN'LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 22

It- Tnejn, 15 ta' Frar 2021
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-3.03pm.

022.1
4222.1

Qari tal-ittri ta’ apoloġija
Is- SE qara email mingħand il-Kunsilliera C. Scerri fejn infurmatu li ma setatx tattendi illaqgħa peress li kienet ma tiflaħx. Il-Kunsill aċċetta l-apoloġija tagħha.

22.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti

22.2.1

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

22.2.2

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.

22.3

Komunikazzjoni tas- Sindku

22.3.1

Is- Sindku kien ta’ l-opinjoni li l-Liġi Sussidjarja 65.27 li tirregola l-aċċess ta’ vetturi ġewwa
l-Mdina tiġi riveduta maz-zmenijiet ta’ llum. Huwa qal li din il-liġi ila fis-seħħ mill-2004 u
qatt ma nbidlet. Huwa kien qed jissuġerixxi illi jiġi ffurmat sotto kumitat u jiddiskuti lemendi fejn meħtieġ. Il-Kunsill approva.

22.3.2

Is- Sindku talab lis- SE biex jinforma lil ġardinar tal-Kunsill biex il-qsari tal-pjanti li hemm
fuq il-bankina ta’ Santa Sofija jiġu rilokati.

22.3.3

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li ġie avviċinat mill-President ta’ l-għaqda Wirt Artna fejn
urew ix-xewqa li jkun hemm kooperazzjoni mal-Kunsill fejn il-binja tat- Torre Dello
Standardo tibda tintuza bħala Signalling Museum. Huma għandhom jibgħatu l-proposta bilmiktub għal kunsiderazzjoni tal-Kunsill.

22.3.4

Is-Sindku qal li kellu suġġeriment biex jiġu installati xi cycling racks ġewwa l-Mdina. IlKunsill qabel fil-prinċipju u għandu jiġi individwat xi post fejn dawn ir-racks jistgħu
jitwaħħlu.

22.3.5

Is- Sindku talab lis- SE biex jikteb lill- Onorevoli Dr. Ian Borg, Ministru tat- Trasport u
Infrastruttura u jitlob għal laqgħa fejn jiġi diskuss miegħu l-problema ta’ parking li qed
taffaċċja ta’ kuljum il-lokalita’ ta’ l-Mdina.

22.3.6

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li kemm il-darba qed jiġi avviċinat minn xi residenti biex jiġu
installati Electric Charging Pillars fil-lokalita’. F’dan ir-rigward il-Kunsilliera MA Sultana
offriet li tkellem lis- Segretarjat fi ħdan il-Ministeru ta’ l-Enerġija biex jikkunsidra din ittalba hekk kif il-Ministeru bħalissa qed jagħmel ezerċizzju biex jindividwa postijiet
alternattivi ġodda ġewwa Malta.
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22.3.7

Is- Sindku xtaq jinfurma lill-Kunsill li it-tfassil tal-proġett għal rikostruzzjoni u tiġdid talplaying field b’ finanzjament mill-Ministeru għat- Trasport u Infrastruttura għaddej b’mod
ġmielu u fil-futur qarib għandhom jibdew ix-xogħolijiet la darba jkun hemm l-approvazzjoni
tal-permess mill-Awtorita’ ta’ L-Ippjanar.

22.3.8

Is- Sindku infurma lill-Kunsill li l-pagament dovut lill-Perit tal-Kunsill mill-Awtorita’ TatTurizmu fuq xogħolijiet li għamel b’rabta mat- tisbiħ ta’ Ġnien Howard tħallas.

22.4

Rapport Finanzjarju 2020- Approvazzjoni

22.4.1

Ir-Rapport Finanzjarju għas-sena 2020 tqiegħed fuq il-mejda tal-Kunsill (mehmuz). Kopja
ngħatat lil kull kunsillier qabel il-laqgħa. Prezenti kien hemm l-accountant tal-Kunsill

22.4.2

Ingħatat spjegazzjoni mill-accountant tal-Kunsill fuq dan id-dokument u s- Sindku ippropona
l-approvazzjoni tiegħu.

22.4.3

Ir-rapport finanzjarju għas-sena 2020 ġie approvat unanimament.

22.5

Rapport Finanzjarju minn Ottubru sa Diċembru 2020 - Approvazzjoni

22.5.1

Ir-Rapport Finanzjarju minn Ottubru sa Diċembru 2020 tqiegħed fuq il-mejda tal-Kunsill
(mehmuz). Kopja ngħatat lil kull Kunsillier qabel il-laqgħa. Prezenti kien hemm l-accountant
tal-Kunsill.

22.5.2

Ingħatat spjegazzjoni mill-accountant tal-Kunsill fuq dan id-dokument u s- Sindku ippropona
l-approvazzjoni tiegħu.

22.5.3

Ir-rapport finanzjarju ġie approvat unanimament.

22.6

Kwotazzjonijiet għat- Tisbieħ u Manutenzjoni Uffiċċju Kunsill Lokali- Approvazzjoni

22.6.1

Is- SE poġġa fuq il-mejda tal- kamra ir-Rapporti ta’ Evalwazzjoni b’rabta mal-kwotazzjonijiet
li nħarġu għat-tisbieħ u manutanzjoni ta’ l-Uffiċċju Kunsill Lokali. Il-Bord ta’ l-evalwazzjoni
kien qed jipproponi li l-offerti fuq il-kriterju ta’ l-irħas offerta li tissodisfa ir-rekwiziti
ammintrattivi u tekniċi jiġu aġġudikati skond li gej:

22.6.1.1

MLCQ 03/2020. Kwotazzjoni għal Xogholijiet ta’ Elettriku u Mekkaniku- GMC Projects
Malta Ltd għas-somma ta’ € 2073.00.

22.6.1.2

MLCQ 06/2020. Kwotazzjoni għal Xogholijiet ta’ Gypsum- Evolve RS Group għas-somma
ta’ € 1944.60.

22.6.1.3

MLCQ 07/2020. Kwotazzjoni għal Xogholijiet tal- Installazzjoni ta’ l-Injam u talMastrudaxxa- Garland Malta għas-somma ta’ € 7358.25.
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22.6.1.4

22.6.2

22.7

MLCQ 04/2020. Kwotazzjoni għal Xogholijiet fuq Bibien u Twieqi- Garland Malta għassomma ta’ € 4293.00.
Il-Kunsill approva dawn il-kwotazzjonijiet.
Ilmenti u Items oħra ta’ xogħol ieħor tal-Kunsill

22.7.1

DLG- Cirk. SPI/SCI/2/2021. Finanzjament għal zvillup u titjib fil-kundizzjonijiet tal-Playing
Fields fil-Lokalitajiet ta’ Malta u Għawdex.

22.7.2

DLG- Cirk. SPI/SCI/3/2021. Skema għall- Attivitajiet Kulturali Annwali 2021. Il-Kunsill ser
japplika għal dawn il-fondi għal attivitajiet zgħar matul is-sena la darba jkun hemm lapprovazzjoni ta’ l-Awtoritajiet tas- Saħħa.

22.7.3

Malta Cavalry Armoury (Fondazzjoni Wirt Artna)- Proposta biex jittellgħu xi attivitajiet
b’rabta mal-kavallerija ġewwa Malta matul iz-zmenijiet.

22.7.3.1

Is- Sindku issuġerixxa li bħala Kunsill għandna nikkollaboraw mal-Malta Cavalry Armoury u
l-applikazzjoni li ser tintbgħat lid- Dipartiment għal-Gvern Lokali marbuta ma’ l-iskema
għall-attivitajiet kulturali annwali 2021 tkun marbuta ma’ l-attivitajiet b’rabta mal-kavallerija.
Il-Kunsill approva.

22.7.4

Reġjun Tramuntana- Ittra fejn il-Kunsill ġie infurmat b’numru ta’ mizuri u proġetti biex
jassisti lil Kunsill lokali li jiffurmaw parti mir-reġjun.

22.7.5

Rotta Soapbox Race- Talba biex issir tellieqa tas- SoapBox Race nhar is- Sibt 28 ta’ Mejju
2021. Il-Kunsill ma jsibx oġġezzjoni sakemm l-organizzatuti jkollhom l-approvazzjoni millAwtoritajiet tas- Saħħa.

22.7.6

Il-Kunsill ġie infurmat li l-Ministru għat- Turizmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur ser jagħmel
zjara ġewwa l-uffiċini tal-Kunsill nhar il-Ħamis 11 ta’ Marzu.

22.7.7

Is- SE infurma lill-Kunsill li l-Awtorita tat- Turizmu għal darb’oħra bgħatet email fejn bħala
parti mill-ftehim għal uzu ta’ l-uffiċċju tat-turisti qed titlob lill-Kunsill jgħidilha x’tip ta’
oġġetti u servizzi jistgħu jinbiegħu minn hemm.

22.7.7.1

Il-Kunsill filwaqt li jerġa jtenni li ma jistax isir bejgħ ħlief għal dak maqbul bejn iz-zewġ
partijiet, qed jitlob lill-Awtorita’ jelenka lista ta’ affarijiet li jixtiequ jbiegħu għal
kunsiderazzjoni tal-Kunsill.

22.7.8

AKL 2021/08- Parteċipazzjoni tal-Kunsilli fl-Earth Hour 2021- il-Kunsill talab lis- SE jkellem
lid- Direttorat tar- Restawr biex jintfew xi dwal ta’ l-Mdina nhar is- sibt 27 ta’ Marzu 2021.

22.7.9

Kwotazzjoni għal Data Protection Impact Assessment. Is- SE infurma lill-Kunsill peress li la
darba jitlesta’ l-proġett tal-playingfields, is- CCTV’s li ħa jiġu installati xorta dawn ħa jkun
responsabbilta’ tal-Kunsill u għalhekk irid isir data protection impact assessment u għal dan
il għan qed ipoggi fuq il-mejda tal-kamra kwotazzjoni ta’ € 531.00 mingħand A.Mifsud għal
approvazzjoni. Il-Kunsill approva
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22.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta' pagamenti

22.8.1

Fuq il-Mejda tal-Kunsill tqiegħdet l-iskeda ta’ ħlasijiet li ġġib id-data tas- 15 ta’ Frar 2020,
(mehmuża) li tammonta għas-somma ta’ € 30,055.67

22.8.2

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.

20.8
20.8.1

Tmiem tal-Laqgħa u data tas-Seduta li jmiss
Wara li ma kienx hemm affarijiet oħra, l-laqgħa ntemmet fil-17.42pm u ġiet aġġornata għal
22 ta’ Marzu 2021 fit-3pm

IFFIRMATA
____________________
Peter Sant Manduca
Sindku

IFFIRMATA
_____________________
Mark Mallia
Segretarju Eżekuttiv

Data: 22-03-2021_______
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