Minuti tal-Laqgħat tal-Kunsill Lokal tal -Imġarr ║ it-Tmien Leġislatura

L-IMĠARR
___________________
MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Imġarr
It-Tmien Leġislatura
Seduta Numru 8/07, it-Tnejn 16 ta’ Diċembru 2019

Il-Kunsill Lokali tal-Imġarr issejjaħ fl-uffiċċju amministrattiv tiegħu li jinsab f’ 22, Triq Sir Harry Luke,
l-Imġarr sabiex jiltaqa’ għal-Laqgħa tal-Kunsill numru 7 tat-Tmien Leġislatura, nhar it-Tnejn,
16 ta’ Diċembru 2019 fil-5 u nofs ta’ filgħaxija.

PREŻENTI
Paul Vella

Sindku

Wistin Vella

Viċi Sindku

Tiziana Borg Busuttil Kunsillier
Odette Muscat

Kunsillier

Cyprian Dalli

Segretarju Eżekuttiv

ASSENTI B’ APOLOĠIJA
Clayton Gauci

Kunsillier

ASSENTI
Ħadd

MEMBRI TAL-PUBBLIKU
Ħadd

Paġna 1 minn 5
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----- MINUTI -----

i.

Il-laqgħa bdiet fil-5:35pm.

ii.

Il-laqgħa xxandret dirett fuq il-paġna elettronika tal-Kunsill permezz tas-sistema tal-live
streaming.

iii.

Il-laqgħa tmexxiet fuq l-aġenda segwenti:
7.1 Qari tal-ittri ta' apoloġiji;
7.2 Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti;
7.3 Kommunikazzjoni mis-Sindku;
7.4 Korrispondenza
7.5 Temi oħra ta' Xogħol ieħor tal-Kunsill Lokali li jkunu meħtieġa;
7.6 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni ta' l-Iskeda tal-Pagamenti;
7.7 Rapporti tal-Evalwazzjoni għas-sejħiet ta’ offerti maħruġa;
7.8 Konsiderazzjoni u Evalwazzjoni tal-Performance tal-ħaddiema klerikali ;
7.9 Data għal-laqgħa li jmiss u tmiem tal-laqgħa.

7.1

Qari tal-ittri ta’ Apoloġiji
7.1.1

7.2

7.3

Is-Segretarju Eżekuttiv informa kien irċieva notifika mingħand il-Kunsillier Clayton
Gauci li ma setgħax jattendi din il-laqgħa. Il-Kunsill qabel unanimament li jaċċetta din
l-apoloġija.

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti
7.2.1

Il-minuti tal-aħħar laqgħa tal-Kunsill kienu ġew iċċirkolati minn qabel mis-Segretarju
Eżekuttiv lill-membri tal-Kunsill u għaldaqstant ġew meqjuża bħala moqrija u
approvati.

7.2.2

Il-minuti tal-aħħar laqgħa għalhekk ġew iffirmati mis-Sidku u mis-Segretarju
Eżekuttiv quddiem il-membri l-oħra tal-Kunsill.

Komunikazzjoni mis-Sindku

7.3.1

Is-Sindku ta’ rendikont tal-Laqgħa tal-Kommunita’ li saret il-Ħamis 5 ta’ Diċembru. Fi’
kliemu stess, din il-laqgħa kienet waħda li fiha attendew ħafna residenti u li kien
hemm parteċipazzjoni tajba ħafna b’ suġġerimenti, mistoqsijiet u kjarifiki.
Paġna 2 minn 5
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7.4

7.3.2

Is-Sindku semma’ li l-Imġarr Women Football Club kien ġie mistieden biex jieħu
sehem f’ tournament tal-football f’ Ġela, Sqallija bejn il-21 u it-23 ta’ Diċembru. Għal
dan l-avveniment, il-Comune ta’ Gela stieden lill-membri tal-Kunsill tal-Imġarr għallaqgħa ta’ kortesija. Ġie mifthiem li is-Sindku u l-Kunsillieri Tiziana Borg Busuttil u
Odette Muscat jattendi f’ isem il-Kunsill tal-Imġarr nhar is-Sibt 21 ta’ Diċembru.

7.3.3

Is-Sindku informa li r-Reġjun Tramuntana kien reġa’ tella’ l-International Choir
Festival matul Diċembru, b’ avveniment minhom jittella’ l-Imġarr.

7.3.4

Is-Sindku semma li flimkien mas-Segretarju Eżekuttiv, kellu laqgħa mal-Perit talKunsill biex jiġi diskuss x’ hemm bżonn li jsir għall-proġetti ippjanati tal-Kunsill.
Hemm ħsieb li din il-laqgħa tibda ssir darba fix-xahar biex jinżamm rendikont ta’ x’
qed isir u x’ ikun fadal li jsir.

7.3.5

Is-Sindku informa wkoll li l-aħħar biċċa tal-makkinarju tal-outdoor gym fil-Housing
Estate kienet ġie installata u kien tlesta wkoll ir-rubber flooring fil-partijiet fejn
hemm bżonn. Għalhekk, l-istallazzjonijiet kollha issa huma lesti u f’ posthom.

7.3.6

Fis-17:52 daħal il-Viċi-Sindku, Wistin Vella.

Korrispondenza

7.4.1

7.5

Is-Segretarju Eżekuttiv ressaq numru ta’ ċirkolari u korrispondenzi oħra mingħand
id-Dipartiment għal-Gvern Lokali, u entitajiet oħra.

Temi ta’ xogħol ieħor li l-Kunsill jista’ jkollu bżonn

7.5.1

Tressqet Riżoluzzjoni numru 8.1/2019 li kienet issejjaħ għat-tneħħija tal-elettriku fi’
Ġnien Skorba peress li bħalissa qegħdin isiru xogħolijiet hemmhekk. Din irriżoluzzjoni ġiet approvata unanimament.

7.5.2

Is-Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li kienet saret it-talba finali tal-proġett talMiżura 4.3, fejn kien jirriżulta li l-Kunsill tal-Imġarr kien wieħed minn tal-ewwelnett
li daħħal it-talba finali ta’ tmiem il-proġett. Il-Kunsill ser jara jekk għadux fiċ-ċans li
japplika għall-aktar toroq taħt din il-Miżura.

Paġna 3 minn 5
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7.5.3

7.6

7.7

Konsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda tal-Pagamenti

7.6.1

Is-Segretarju Eżekuttiv ressaq l-iskeda tal-pagamenti numru 6/8 2019 li kienet
tammonta għal €42,413.07.

7.6.2

Din l-iskeda ġiet approvata unanimament u għalhekk ġiet iffirmata mis-Sindku, misSegretarju Eżekuttiv, u minn Kunsillieri oħra.

Rapporti tal-Evalwazzjoni għas-sejħiet ta’ offerti maħruġa
7.7.1

7.8

Il-Kunsill iddiskuta u qabel unanimament li fil-ġimgħa tal-Milied u l-ewwel tas-sena,
jiġifieri mit-Tnejn 23 ta’ Diċembru sal-Ġimgħa 3 ta’ Jannar, l-uffiċċju jiftaħ sa’
nofsinhar.

Is-Segretarju Eżekuttiv informa li kien ingħata bidu għall-evlwazzjoni tat-tliet sejħiet
tal-offerti li ħareġ riċentement il-Kunsill. L-ewwel wieħed li qiegħed għallevalwazzjoni huwa l-MGR 2019/01 - Servizz ta’ knis ta’ toroq urbani u non-urbani fillokalita’ tal-Imġarr. Minħabba il-kumplessita’ tiegħu, hu maħsub li din l-evalwazzjoni
tieħu ftit fit-tul. Iż-żewp sejħiet l-oħra għandhom jiġu evalwati għall-bidu tas-sena ddieħla.

Konsiderazzjoni u Evalwazzjoni tal-Performance tal-ħaddiema klerikali

7.8.1

Is-Segretarju Eżekuttiv ressaq iż-żewġ rapporti ta’ ħidma tal-ħaddiema
amministrattivi tal-Kunsill matul l-2019, wara li dan ġie diskuss mal-ħaddiema
infushom.

7.8.2

Il-Kunsill ra iż-żewġ rapporti u approvahom unanimament. B’ hekk iż-żewġ
ħaddiema ser ikunu qed jieħdu bonus ta’ 6% kull waħda, li jikkorrispondi għallmassimu fil-grad tagħhom.

7.8.3

Is-Segretarju Eżekuttiv irringrazzja liż-żewġ ħaddiema tax-xogħol fejjiedi tagħom u
miegħu ingħaqdu wkoll il-membri tal-Kunsill.
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7.9

Data għal-laqgħa li jmiss u tmiem tal-laqgħa

7.09.1

Qabel mal-laqgħa ġiet fi’ tmiemha, il-Kunsill qabel li l-laqgħa li jmiss tissejjaħ għatTnejn, 13 ta’ Jannar 2020, fil-5:30pm. Dak in-nhar, wara il-laqgħa, ser issir l-ikla talKunsill mal-istaff.

7.09.2

Il-laqgħa ntemmet fis-6:35pm.

Paul Vella

Cyprian Dalli

Sindku

Segretarju Eżekuttiv

Paġna 5 minn 5

