Citta Notabile

MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali Mdina

IT-TMIEN'LEĠISLATURA

Laqgħa Numru 34

It- Tnejn, 7 ta' Frar 2022
Il-Kunsill Lokali Mdina ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz Corte Capitanale,
Misraħ il-Kunsill, Mdina fit-3.00pm.
PREŻENTI:
Peter Sant Manduca – Sindku
Joseph Debono- Viċi Sindku
Mary Ann Sultana- Kunsilliera
Alfred Barbaro Sant- Kunsillier
Camille Scerri- Kunsilliera
ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3)

ASSENTI
UFFIĊJAL PREŻENTI:
Mark Mallia – Segretarju Eżekuttiv

Minuti
Is-Sindku Peter Sant Manduca ippresjeda l-laqgħa li bdiet fit-3.13pm

34.1

Qari tal-Ittri ta’ Apoloġija

34.1.1 Ma kien hemm ebda ittri ta’ apoloġija

34.2

Kunsiderazzjoni u approvazzjoni tal- Minuti

34.2.1 Fuq il-Mejda tal-Kamra tqegħdu l- minuti tat- Tlieta u Tletin Laqgħa. Kopja tal-Minuti ngħatat
lil kull Kunsillier qabel il-laqgħa.
34.2.2 Is- Sindku staqsa jekk hemx xi korrezzjoni tal-minuti. Il-Minuti kienu approvati unanimament.
Is- Sindku flimkien mas- Segretarju Ezekuttiv iffirmaw il-minuti biex juru li huwa dokument
korrett.

34.3

Komunikazzjoni mis- Sindku

34.3.1 Is- Sindku infurma lill-Kunsill li wara kuntatti li kellu ma Infrastructure Malta ġie deċiz li
apparti t-tibdil tad-dawl madwar is-swar ta’ l-Mdina ser isir tibdil ukoll tad-dawl neċessarju li
jinsab mal-perimetru ta’ Gnien Howard bi spejjez ta’ IM.
34.3.2 Is- Sindku qal li wasal iz-zmien li l-Kunsill jidħol għal-proġett tat-tisbieħ ta’ Ġnien Howard u
f’kaz li ma jkunx hemm applikazzjonijiet miftuħa mill-Gvern għal għajnuna, għandu jkun ilKunsill li permezz tal -fondi tal-Kunsill, dan il-proġett iseħħ. Huwa qal li jekk ikun il-kaz dan
il-proġett jinqasam fi fazijiet.
34.3.3 Is- Sindku kellem lil perit Pulis mid- Direttorat tar- Restawr rigward arloġġ tas- Seiko li kien
mwaħħal mat-tinda taz-zwiemel u li kien tneħħa minħabba xogħolijiet biex, jerġa jitwaħħal.
34.3.4 Is- Sindku infurma lill-Kunsill li rċieva talba mis- sid li ħa f’idejħ l-istabbilment Tat-Taraġ li
biex isir xi refurbishment fl-istabbiliment għandhom bzonn jitneħħew il-bollards biswit Casino
Notabile għal aċċess. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni.
34.3.5 Is- Sindku ressaq proposta mis- Sur L. Olivieri fuq talba tal-Kunsill biex ix-xogħol rikjest u
korrdinament ta l-applikazzjoni b’rabta ma Creative Europe li għandha tiġi sottomessa fl-aħħar
ta’ April flimkien ma sitt pajjizi oħra jieħu ħsieb hu bħala koordinatur. Is- Sur Olivieri ser
jingħata rimunerazzjoni ta’ € 590 inkluz VAT. Il-Kunsill approva.
34.3.6 Is- Sindku infurma lill-Kunsill li l-Pulizija rnexxielhom jħarrku dawk is-sewwieqa tal-karozzi
li kienu qed jagħmlu drifting fil-Foss ta’ L-Mdina wara diversi osservazzjonijiet.
34.3.7 Is- Sindku infurma lill-Kunsill li kellu laqgħa mas- Supretendent ta’ l-Għassa fejn ġew diskussi
diversi temi li jolqtu lill-lokalita’
34.3.8 Is- Sindku talab lis- SE biex ikellem il-kuntrattur tal-ġonna rigward manutenzjoni tas- siġar
biex isir zbir tas-side roads fi Triq L-Għarreqin.

34.4

Budget 2022- Approvazzjoni

34.4.1 Il-Bagit għas-sena finanzjarja 2022 tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kunsill (mehmuż)

għallapprovazzjoni. Kopja ngħatat lil kull kunsillier qabel il-laqgħa
34.4.2 Il-Kunsill approva l-baġit għas-sena 2022

34.5

Business Plan 2022 sa 2026- Approvazzjoni

34.5.1 Il-Pjan ta’ Ħidma 2022-2026 tqiegħed fuq il-Mejda tal-Kunsill (meħmuż). Kopja ngħatat lil
kull Kunsillier qabel il-laqgħa.
34.5.2 Dan il-pjan tressaq għall-approvazzjoni tal-Kunsill fejn dan ir-rapport ġie approvat
unanimament.

34.6

Ilmenti u Items Oħra ta’ Xogħol ieħor tal-Kunsill.

34.6.1 Cirkulari 23/2022- Talba għal fondi ta’ Aġġustament għas-sena 2022
34.6.2 Email mingħand d-Direttorat tar- Restawr fejn infurmaw lill-Kunsill li ser jibdew ixxogħolijiet ta’ restawr tal-mina fi Triq l-Għarreqin.
34.6.3 Ilment mingħand resident li joqgħod fi Triq L-Infetti fejn qed jilmenta li minn mindu kienu
tlestew ix-xogħolijiet fuq is-swar , kull darba li kienwt qed tagħmel xita dan kien qed jikkawza
ħsarat fil-propjeta’ tiegħu. Il-Kunsill talab li ssir laqgħa ma rappresentanti mid- Dipartiment
tar- Restawr.
34.6.4 LESA- Proġetti fil- Komunitatjiet 2022- L-aġenzija bgħatet tinfurma lill- Kunsill li lapplikazzjoni mitfugħa mill-Kunsill ma ġetx approvata.
34.6.5 Arcikonfraternita ta’ San Guzepp- Ittra biex jitolbu permess sabiex jiġi maħruq logħob tan-nar
ta’ l-ajru nhar il-Ħadd 19 ta Marzu 2022. Il-Kunsill approva.
34.6.6 Is- SE poġġa fuq il-mejda tal-kamra tlett kwotazzjonijet għal servizzi ta’ Contracts Manager
mal-Kunsill għal sena. Il-Kunsill għazel l-irħas offerta ta’ Synthesis Limited.

34.7

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda ta’ pagamenti

34.7.1 Fuq il-mejda tal-kamra tqegħdet l-iskeda ta’ ħlasijiet li jġibu d-data tas- 7 ta’ Frar 2022
(Meħmuz) li jammonta għas-somma ta’ € 33,150.97
34.7.2 L-iskedi ta’ ħlasijiet kienu proposti għall-approvazzjoni mill-Kunsilliera. Il-Kunsill
unanimament approva li jsiru l-ħlasijiet. L-iskeda ta’ ħlasijiet ser jiġu ffirmati miz-zewġ
Kunsilliera biex juru li hu dokument korrett.

34.8

Tmiem tal- Laqgħa u data tas- Seduta li jmiss

34.8.1 Wara li ma kienx hemm affarijiet oħra, l-laqgħa ntemmet fil- 4.53pm u ġiet aġġornata għas- 14
ta’ Marzu 2022 fit-3pm.

IFFIRMATA
_____________________
Peter Sant Manduca
Sindku
Data:___ 14 ta’ Marzu 2022__

IFFIRMATA
____________________
Mark Mallia
Segretarju Ezekuttiv

