MINUTI : Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Imsida : IT-TMIEN LEĠISLATURA : Laqgħa Numru 39 : Tlieta 24 ta'Mejju 2022

Kunsill Lokali L-Imsida
Pjazza Menqa, Msida
tel:21334343
www.msidalocalcouncil.com
MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Imsida
IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 39
Tlieta 24 ta'Mejju 2022
Il-Kunsilli Lokali l-Imsida ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz Pjazza Menqa, lImsida,fil-5:30 pm.

PREŻENTI:
Margaret Baldacchino Cefai : Sindku
Charles Selvaggi : Kunsillier
Nicholas Joseph Chircop : Kunsillier
Emanuel Brincat : Kunsillier
Alfred Farrugia : Kunsillier
Maurice Agius : Kunsillier
Judy Sciberras : Kunsillier
Romina Galea : Viċi Sindku
Jean Claude Borg : Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):

ASSENTI

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Alan Vella : Segretarju Eźekuttiv
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Minuti
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai ippresediet l-laqgħa.
39.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġija;
39.1.01

Il-Kunsilliera kollha kienu preżenti
39.2 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti;

39.2.01

Il-Minuti ta’Seduti L8-38 ittieħdu bħala moqrija.
Kien hemm korrezzjoni ta'kelma fis-sospensjoni minn hajja aħjar għal hajja ta'
dejjem
Il-minuti ġew approvati unanimament.
39.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;

39.3.01

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar Optimist Club of Malta li huwa
organizzazzjoni volontarja bil-għan li jgħin lit-tfal, fejn spjegat kif din ġiet iffurmata
fl-2021 u hija parti mill-Optimist International. Hawn tat dettalji dwar il-proġett Ikber
Magħna li tnieda f'Settembru li għadda fil-Birgu. L-għan ta' dan il-proġett huwa li
jgħin lit-tfal ta' bejn it-8 u l-10 snin fis-suggetti tal-iskola tagħhom filwaqt li jkollhom
ħin biex jissoċjalizzaw bejniethom, jaqraw u jilgħabu. Dan il-proġett issa qed isir
ukoll isir fil-Ħamrun filwaqt li se jkun possibbli li dan jigi jibda inawgurat fl-Imsida
bl-appoġġ tal-kunsill Lokali permezz ta' MOU li se jkun iffirmat fil-11 ta' Mejju.

39.3.02

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar ECAD (European Cities
Against Drugs) b'referenza għal Ċir AKL 2022/039 fejn għarrfet lil kunsilliera
preżenti li din ġiet imressqa proposta fil-laqgħa tal-Kunsill Reġjonali Lvant li
nżammet nhar l-Erbgħa 27 ta’ April 2022 fejn l-membri preżenti approvaw b’mod
unanimu l-ħallas ta' €3,250 sabiex tiġi mħallsa l-isħubija tar-Reġjun lvant kif ukoll
tat-tnax-il Lokalità li tappartjeni miegħu.

39.3.03

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar numru ta'applikazzjonijiet
għal żvilupp li qed jkun hemm mal-awtorità għal ippjanar fejn huwa osservat li
ma'tantx qed ikun hemm kunsiderazzjoni għal problema tal-parkeġġ sakemm lapplikant iħallas il-penali skond il-policies eżistenti. Għalhekk il-kunsill qed iħares
lejn kull applikazzjoni ġdida li qed tkun preżentata biex jara fejn huwa possibbli li
jagħmel l-oġġezzjoni għan nuqqas ta'parkeġġ provdut jew li se jintilef.
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39.3.04

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar laqgħa introduttorja b'tema
Nilħqu l-Komunitajiet tal- Immigranti organizzata mid-Direttorat għad-Drittijiet talBniedem mal-Kunsill Lokali tal-Imsida li saret It-Tlieta 17 ta' Mejju 2022 fis-6 p.m
go l-uffiċju amministrattiv. Hawn kompliet tispjega li l-skop tal-laqgħa kien biex tiġi
ffaċilitata aktar l-integrazzjoni tal-immigranti fil-komunità lokali u serviet bħala
opportunita li tingħata informazzjoni u ssir diskussjoni ma'dawk li attendew fejn ilparteċipazzjoni kienet tajba ħafna.

39.3.05

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar laqgħa li saret bejn Kunsill
Reġjonali tal-Lvant u Diviżjoni tat-Tindif & Manutenzjoni fejn ġew diskussi ideat
miż-żewġ partijiet sabiex tingħata aktar għajnuna lill-Kunsilli Lokali li jappartjenu lil
dan ir-Regjun fir-rigward tat-titjib tas-sistema attwali tal-immaniġġjar tal-iskart
matul il-festa tar-raħal lokali. L-assistenza se tinvolvi li jkun provdut aktar
kontenituri ta' 120 litru għall-iskart organiku, tal-ħġieġ u tal-plastik li se jitqassmu
madwar il-Lokalità waqt il-festa tal-lokalitajiet. Dawn il-bins se jkunu ġejjin ukoll
b'sinjali informattivi. Minbarra dan wara li l-festa tkun spiċċat id-Diviżjoni se
tnaddaf iż-żona biex tiżgura li tkun nadifa kemm jista’ 'jkun. Hawn kompliet
tispjega li r-Regjun talab informazzjoni fejn dawn il-bins, sa massimu ta'sitt settijiet
jistgħu jiġu provduti matul it-tlett ġranet tal-festa fejn għarrfet lill kunsilliera
preżenti li dawn se jkunu go Misraħ 5 ta'Ottubru u Misraħ San Guzepp.

39.3.06

B'referenza għall-minuti 29.4.01 dwar proġett ta'drenaġġ go Xatt ta'Xbiex ,IsSindku Margaret Baldacchino Cefai għarfet lill kunsilliera preżenti li l-WSC għadha
kif iffinalizzat il-proċess ta'evalwazzjoni fejn ingħata l-kuntratt ġdid biex jitkompla
ix-xogħol li kien ġie mwaqqaf f'Mejju ta'2021.Hawn kompliet tispjega li l-periti talWSC flimkien ma'uffiċjali oħra, il-kuntrattur il-ġdid u site maniġer sejħu laqgħa
ta'introduzzjoni li għalija kien hemm preżenti wkoll is-Sur Emanuel Brincat u
Segretarju Eźekuttiv biex jingħataw dettalji u ssir diskussjoni dwar meta jista’ jibda
il-proġett u koordinazzjoni minħabba il-perjodu tal-Festa kif ukoll minħabba lproġett tal-promenade li għadu għaddej. Fl-istess waqt is-Sindku tkellmet dwar ilbankini li se jsiru mill-ġdid minħabba x-xogħolijiet meħtieġa u l-possibilità li l-kunsill
jara u jikkunsidra li dawn ikunu bil-madum li jikkumplimenta ma'dak li qed ssir filpromenade faċċata tagħhom.

39.3.07

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar komunikazzjoni ma’CEO
għas-servizzi tas-saħħa biex tara x'jista’ ssir dwar il-Berġa li ftit li xejn qed tintuża
ħlief għal speech therapy.
39.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;

39.4.01

B'referenza għal minuti 38.3.03, Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill-kunsilliera
preżenti li beda jiġi mplimentat il-proġett għal infrastruttura ta'network ġdida filbini amministrattiv tal-kunsill.
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39.4.02

B'referenza għal-minuti 38.4.01, dwar l-applikazzjoni għall-finanzjament tal-PA
biex ssir il-proġett ta’ estensjoni tal-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill, Is-Sindku
Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar laqgħa li saret mal-perit biex jibda jiġi
speċifikat u preparat it-tender u spjegat li għandhom jiġu aġġornati l-istimi
approssimattivi qabel mal-applikazzjoni tiġi mtela fis-sit tal-PA.

39.4.03

B'referenza għal minuti 38.4.03, għad-deċiżjoni tal-Public Contracts Review Board
li ma' tilqax l-appell dwar '' KLMsd/TDR/01/2021 - Tender for the Collection of
Residential Bulky Refuse and Fly Tipping … ‘’.Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill
kunsilliera preżenti li l-appellant ippreżenta rikors fil-Qorti għalhekk il-kunsill
ma'jistax jagħti l-kuntratt iżda jrid jistenna tmiem ir-rikors.

39.4.04

B'referenza għal minuti 38.4.04 Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar kif il-kolletturi
tal-iskart li minkejja li tinġibed l-attenzjoni dawn ma'jagħtux każ u xorta għadhom
imorru u jiġbru il-boroż fil-kantunieri u jostakolaw il-passaġġ tal-bankina. Hawn
staqsa biex il-kunsill jiddeċiedi biex tittieħed azzjoni għax dawn ma'jistax ikun li
jibqgħu jagħmlu li jridu.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai wieġbet li dan is-suġġett ġie diskuss bosta
drabi u kulħadd jaf li kull darba tinġibed l-attenzjoni tal-kuntrattur. Hawn kompliet
tgħid li faċli titlob biex tieħu azzjoni iżda l-kunsill irrid jaħseb sew u jistaqsi ukoll
x'jista’ jagħmel jekk dan is-servizz jieqaf ħesrem bħal ma'gara b'servizz ieħor ftit
ta'snin ilu u anka ma go lokalitajiet ohra.
Is-Segretarju Eźekuttiv ġibed l-attenzjoni li kull darba li jaslu ilmenti bħal dawn u
oħrajn dejjem kellem lill kuntrattur biex jieħu ħsieb. Hawn spjega ukoll li dan ilkuntratt wasal biex jiskadi, fl-istess ħin id-dipartiment ġa ħareġ is-sejħa pubblika
għat-tender Reġjonali li tiegħu qassam kopja lill kull kunsillier, għalhekk dan issuġġett huwa inkluż fl-aġenda tas-seduta biex ssir diskussjoni ta'ċertu urġenza kif
se jkun spjegat aktar tard.

39.4.05

B'referenza għal minuti 38.4.09 , Dwar il-passaġġ tal-bankina ostakolat bill-bins, isSegretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li qassam l-ittri uffiċjali lill
attivitajiet kummerċjali indikati.
Is-Sur Maurice Agius staqsa x'jiġri jekk il-bins jibqgħu hemm.
Is-Segretarju Eżekuttiv wieġeb li l-għada reġa’ kien go triq minnhom u jidher li
wieħed mil-bins ma’għadux fuq il-post għalhekk rrid jara l-oħrajn x'għamlu u jimxi
skond dak li jiġri.

39.4.06

B'referenza għal minuti 38.4.12 dwar ir-rampa fil-bankina ta' Triq Prinċipessa
Margerita, Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li l-Perit tal-Kunsill
ntalab jivverifika ma’ l-PA dwar dak li hemm qabel tittieħed azzjoni oħra. Hawn
spjega kif il-perit li kien qed jieħu ħsieb għal Kunsill Lokali L-Imsida ma'għadux
mal-kumpanija tal-periti għalhekk se jkun perit ieħor li se jieħu ħsieb. Ma'dan
spjega wkoll għala sal-ġurnata għada ma'saritx talba biex l-garanzija tinħeles
għax minkejja li l-parti indikata hija ġol l-Imsida l-permess jindika li l-permess huwa
go Triq Il- Prinċipessa Margerita, Ta' Xbiex. għalhekk se jitkellem mas-Segretarju
Eźekuttiv ta'din il-lokalità biex jivverifika dwar din.
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39.4.07

B'referenza għal minuti 38.5.01 Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet
dwar il-programm ta' attivitajiet annwali Sajf fil-Pjazza fejn għarrfet lill kunsilliera
preżenti li dan għandu jibda fl'1 ta'Lulju b'Joe Demicoli u wara il-festa fit-22 ta'Lulju
jkompli għaddej b'Freddie Newland , Renato 29 ta' Lulju, Jomike & Lyndon 5 ta'
Awissu, Ron Tom Jones 12 ta' Awissu, Francesca/Fuse band 19 ta' Awissu, XTend 26 ta' Awissu, Kor ta'tfal 2 ta' Settembru u jagħlaq Freddie Portelli fid-9 ta'
Settembru.
Il-Kunsilliera preżenti approvaw unanimament

39.4.08

B'referenza għal minuti 38.5.03 is-Sur Jean Claude Borg tkellem dwar ilprogramm ta' attivitajiet għal Jum l-Imsida li se jiġi l-Ġimgħa 9 ta' Lulju fejn għarraf
lill kunsilliera preżenti li dan se jinkludi l-attività għal anzjani fuq il-bejt tal-Kunsill u
attività bil-Hop on Hop off. Hawn tkellem u ppropona wkoll li jkun hemm Tour
informattiv bi gwida madwar l-Imsida.
Is-Sinjura Romina Galea qalet li l-idea ta' tour mal-Imsida hija tajba u taħseb li
tintogħġob iżda din għanda ssir f'perjodu ieħor meta ma' jkunx hemm ħafna
sħana.
Is-Sur Nicholas J Chircop tkellem dwar is-7 ta' Lulju li se jkun iddedikat għat-tfal
b'ħarġa għal- Esplora u l-purċissjoni tat- tfal b'San Guzepp. Hawn talab lill
kunsilliera preżenti biex jikkunsidraw li għal-ewwel attività t-tfal ikunu b'xejn.
Is-Sur Maurice Agius staqsa meta joħroġ l-avviż għan-nomini.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai wieġbet li għad fadal ftit żmien u dan se
joħroġ meta jkun qed joqrob Jum l-Imsida
Is-Sur Emanuel Brincat tkellem dwar l- ispecial Olympics u ppropona biex ilparteċipanti li huma mill-Lokalità jingħataw rikonoxximent mill-kunsill nhar Jum lImsida
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew qablu w unanimament li t-tfal ikunu bla ħlas għal
attività go l-Esplora u biex jingħata rikonoxximent lill parteċipanti lokali li hadu
sehem fl-ispecial Olympics.

39.4.09

B'referenza għal minuti 38.5.04 dwar l-akkwist ta'żewġt vetturi, is-Sur Charles
Selvaggi staqsa jekk fil-mument hemm xi skema ta' fondi li l-kunsill jista’ japplika
għaliha.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li sal-ġurnata għadhom ma'ħarġux skemi relatat.

39.4.10

B'referenza għal minuti 38.5.05 dwar Korsijiet Life Long Learning 2022/2023, IsSegretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li l-kunsill applika għal suġġetti
tal-Malti flimkien ma' Malti bħala lingwa għal barrani u l-Ingliż.

39.4.11

B'referenza għal-minuti 38.5.12,ghall-proposta li ssir outdoor gym go Triq Dun
Anton Abela, Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li l-kunsill bgħat
nota lir-residenti konċernati fejn dawn għandhom sa l-aħħar ta'Mejju biex jgħaddu
l-opinjoni tagħhom.

39.4.12

B'referenza għal-minuti 38.5.13, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għaddiet ilpjanta b'disinn propost lil min qed jieħu ħsieb l-iżvilupp tal-pjazza go Triq lGħeriebel li ikkonferma li ma jsibx problema bil-bankijiet u li se jmexxi.
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39.4.13

Is-Sinjura Romina Galea ilmentat dwar l-avviżi go notice boards li qed jeħlu jkunu
b'pin fin-nofs u li qed jiġu mibruma tant li ma tistax taqra xejn.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa' nota.

39.4.14

Is-Sinjura Romina Galea tkellmet dwar il-bini faċċata tal-Għajn tal-Ħasselin u
staqsiet dwar l-żbir tas-siġar go Triq il-Wied.

39.4.15

B'referenza għal minuti 15.5.04, Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar id-disabled
parking ħdejn il-knisja li għada qed tkun abbużata b'mod regolari minn vettura
partikulari u staqsa meta din se tinqaleb għall-użu pubbliku 24/7 minflok għal waqt
il-quddies biss.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li din suppost ġa saret u ħa nota.

39.4.16

B'referenza għal ċirkolari AKL 2022/048 , Is-Sur Charles Selvaggi tkellem dwar ilworkshop organizzat nhar id-19 ta’ Mejju dwar Public Speaking and Speech
writing. Hawn spjega li din kienet sessjoni ferm interessanti u ħeġġeġ għal aktar
inizjattivi simili.

39.4.17

Is-Sur Charles Selvaggi tkellem dwar invit għal -Forum li jittratta it-Turiżmu filMediterran fejn ta'xi dettalji dwar din il-laqgħa annwali fejn spjega li din tlaqqa'
flimkien mexxejja tas-soċjetà u partijiet interessati oħra. Għalhekk jistgħu jattendu
rappreżentanti ta' gvernijiet, eżekuttivi għolja, mexxejja ta' organizzazzjonijiet
internazzjonali u organizzazzjonijiet mhux governattivi rilevanti li għandhom
interess fid-diversità tat-turiżmu u l-paċi fil-Mediterran.

39.4.18

Is-Sur Charles Selvaggi tkellem fuq xi rapporti li ħarġu dwar id-dikjarazzjoni talMinistru responsabbli mill-proġetti u dak li qed jintqal dwar il-Flyover tal-Imsida.
Hawn staqsa jekk il-kunsill jistax isejjaħ laqgħa mal-Ministru biex ikun hemm
spazju miftuħ aħjar.
Is-Sur Emanuel Brincat wieġeb li sal ġurnata għadu ma' kienx hemm xejn uffiċjali
dwar żviluppi ġodda għal dan il-proġett. Li jaf huwa li qed ikunu kkunsidrati
alternattivi oħra għal dak li kien propost qabel.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai wieġbet li mnn informazzjoni li għanda
jidher li se jkun hemm ħafna bidliet. Hawn fakkret li l-kunsill ma' qabilx malpedestrian bridges u għamel l-oġġezzjonijiet tiegħu b'mod konsistenti u ċar. Iżda
għalissa ma' tistax taqbad tikkummenta fil-għami u b l'addoċċ qabel ma'tara
x'hemm eżatt. Għalhekk il-kunsill għandu l-ewwel jistenna dawn il-pjanti biex jara
x'hemm propost u imbagħad jekk se jkun hemm xi haġa li mhux aċċettabbli ilkunsill jerġa issemma leħnu kif diġa għamel.
39.5 Items oħra ta’ Xogħol ieħor tal-Kunsill Lokali li jkunu meħtieġa;
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39.5.01

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar il-kuntratt ta'ġbir ta'skart
domestiku b'referenza għal- minuti 34.4.10, fejn spjegat li is-Segretarju Eźekuttiv
kien qed jaħdem fuq sejħa ġdida (BPQR) għal dan is-servizz wara li l-kuntrattur
ma’ aċċettax li jestendi il-kuntratt kurrenti bl-istess rati skond l-struzzjonijiet taddipartiment għal Gvern Lokali. Hawn kompliet tispjega li fil-waqt li dan id-draft kien
għaddej mill-proċess ta'reviżjoni għand d-dipartiment tal-kuntratti, ħarġet ukoll issejħa tar-Regjun lvant. Għalhekk fuq struzzjonijiet oħra s-segretarju Eźekuttiv
reġa’ talab lill kuntrattur biex jestendi l-kuntratt kurrenti li se jiskadi fl-4 ta'Ġunju.
Is-Segretarju Eźekuttiv ta'spjega fid-dettal dwar ir-raġunijiet li ġab il-kuntrattur
għaliex ma jistax jestendi il-kuntratt preżenti minħabba li r-rata €379.60 mingħajr
VAT għal kollezzjoni mhux tirrifletti z-żieda sostanzjali li kien hemm filpopolazzjoni u l-ispejjez oħra marbuta mal-operat .Għalhekk qed jitlob rata ta’
€690.00 għal kollezzjoni mingħajr VAT biex ikompli jagħti dan is-Servizz. Hawn
kompla jispjega li din ir-rata ma tistax tkun għal estensjoni tal-kuntratt iżda trid
tintbagħat lid-direttur għal approvazzjoni tal-Ministru bħala ordni diretta għal dan isservizz sakemm il-proċess tas-sejħa relatata li ħareġ ir-Regjun lvant tkun lesta u
implimentata.
Saret diskussjoni dwar is-sitwazzjoni fejn Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
pproponiet li għal din iċ-ċirkostanza hekk kif ġiet l-kunsilli għandu jmexxi b'din lIstima biex is-servizz jibqa’ għaddej sa kemm ikun hemm bżonn li ġiet issekondat
mis-Sur Emanuel Brincat.
Il-kunsilliera preżenti qablu unanimament.

39.5.02

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il-mejda talba mid-dipartiment
għal Internazzjonalizzazzjoni u Sostenibbiltà fi ħdan Trasport Malta għal Stazzjon
tat-tiswija tar-roti fi Triq ix-Xatt, l-Imsida. Dan jikkonsisti f' kit tat-tiswija tar-roti għoli
1.5 mt, wiesa 150mm u twil 460mm
Il-kunsilliera preżenti approvaw unanimament.

39.5.03

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar L-Iskema ta' Rifużjoni talKontenitur tax-Xorb li għandha tintroduċi sistema ta' rifużjoni tad-depożitu f'Malta
fejn il-bejjiegħa bl-imnut għandhom jitolbu lill-konsumaturi depożitu miżjud ta' €
0.10 fuq kull kontenitur tax-xorb li jkun qed jinxtara fl-ambitu li l-konsumaturi
jistgħu jifdu dan id-depożitu ta' € 0.10 billi jirriċiklaw il-kontenitur tax-xorb f'magna
tal-bejgħ b'lura, liema magni għandhom jiġu installati fil-ħwienet tal-bejgħ bl-imnut
u f'żoni pubbliċi madwar Malta u Għawdex. Hawn kompliet billi t’għat dettalji dwar
il kumpanija li hija regolata minn Central Economy Malta, u li din kienet
f'komunikazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar l-introduzzjoni ta' RVM
Kjosk f'żoni pubbliċi. Għalhekk din il-kumpanija se tkun qed tinstalla 'kjosk'
mgħammra b'Reverse Vending Machines f'kull Lokalità f'Malta sabiex ilkonsumaturi jkunu jistgħu jirriċiklaw il-kontenituri tax-xorb tagħhom f'kundizzjonijiet
ta' distakkament u jirċievu r-rifużjoni tad-depożitu tagħhom. Għal dan il-għan ilkumpanija bdiet il-proċess ta' permess mal-Awtorità tal-Ippjanar fir-rigward tas-siti
li ġew identifikati fl-Imsida li huma go Triq il-Qawsalla u Triq il-kunċizzjoni ħdejn ilĠibjun.
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Is-Segretarju Eźekuttiv kompla jagħti aktar dettalji dwar il-qisien li jġibu tul ta' 3.4
mt, wiesa ta' 3.7mt u għoli ta' aktar minn 2 mt li jindika dawn huma strutturi ta'daqs
kbir. Hawn kompla jispjega li hemm bżonn ukoll li jkunu viċin ta' fejn hemm linja
ta'dawl mill-Enemalta u li jkun hemm aċċess faċli għal karozzi u nies.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew kif dawn jistgħu jżidu il-problema tal-parkeġġ u
saru proposti oħra għal siti alternattivi biex ikunu kunsidrati fosthom gos- Swatar u
Rue D'Argen.
39.5.04

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il-mejda Ċirkulari
SPI/SCI/5/2022 dwar skema għal finanzjament relatat ma' xogħlijiet ta’
manutenzjoni fuq funtani fil-lokalitajiet f’Malta u Għawdex. Hawn spjegat li l-għan
ewlieni huwa li l-funtani li hemm fil-lokalitajiet jinżammu jaħdmu b'mod effiċjenti u
effettiv iżda dan jitlob ukoll li ssir manutenzjoni. Għalhekk il-Ministeru għall-Wirt
Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, bis-sehem sħiħ tad-Direttorat għall-Gvern Lokali
Strateġija u Implimentazzjoni ta’ Policy, permezz ta’ din l-iskema, vara dan ilfinanzjament sabiex jgħin lill-Kunsilli Lokali sabiex ikun jista’ jsir ix-xogħol ta’
manutenzjoni meħtieġ fuq il-funtani fejn hemm bżonn fil-lokalitajiet tagħhom.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew il-funtana li hemm gol- Pjazza Victor Denaro u
qablu unanimament li l-perit tal-kunsill għandu jipprepara l-applikazzjoni skond ilkriterji mitluba.

39.5.05

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar komunikazzjoni minn
kumpanija b'proposta biex il-kunsill jikkunsidra li tkun organizzata infjorata lokali.
Hawn spjegat li wara avveniment simili li sar il-Belt il-Kunsill Lokali L-Imsida
wieġeb li jista' jkun interessat li jħares lejn l-opportunitajiet jew il-possibbiltà li
jorganizza avveniment aħdar u talab biex ssir laqgħa ta'informazzjoni biex
jitgħallem aktar dwar x'jista’ jsir u spejjeż relatati.
Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li l-laqgħa saret ma'żewġt
rappreżentanti tal-kumpanija aktar kmieni fil-ġurnata go l-uffiċċju tal-Kunsill li
għalija kien hemm ukoll is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai u Sur Alfred
Farrugia fejn ġiet diskussa l-possibilità li ssir infjorata tal-fjuri go Misraħ San
Guzepp. Wara l-laqgħa intbagħtet stima li tinkludi prezzijiet għal provvista tal-fjuri
u disinn, it-twaqqif u żarmar flimkien ma' manutenzjoni u tisqija ta’ kuljum matul lavveniment ta' tlett ijiem. Hawn kompla jispjega li l-istima eskluża il-VAT tipprovdi
għal għażla ta'criki bejn 9 ,8,7,6 jew 5 metri li jikkonsistu f'ammont ta'qsari bejn
7950, 6350, 4850, 3600 jew 2600 u li jiswew bejn €13,700.00, €10,800.00,
€8,550.00, €6,600.00 jew €4,750.00 rispettivament.
Is-Sur Alfred Farrugia tkellem dwar il-bżonn li jitħawlu bosta pjanti go Misraħ 5
ta'Ottubru filwaqt li Sur Emanuel Brincat tkellem ukoll dwar il-planters vojta dwar ilbżonn taż-żbir ta-siġar go Misraħ San Guzepp.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa' nota filwaqt li fakkar lill-kunsilliera preżenti biex
iżżommu kunsiderazzjoni tal-ispejjeż involuti għal dak diskuss u deċiż aktar qabel
li se jwassal għal adjustament tal-estimi finanzjarji għas-sena kurrenti.
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Saret diskussjoni dwar il-proposta tal-infjorata li fil-waqt li hija attività sabiħa ġew
nnotati li l-prezzijiet mitluba huma konsiderevoli meta tqies li dan l-avveniment
huwa biss għal tlett ġranet, il-fattur ta' sħana li issa tinħass sew barra l-ispejjez
oħra relatati bħal sigurtà u oħrajn. Hawn id-diskussjoni kompliet
b'kunsiderazzjonijiet għal diversi speċi ta' pjanti fejn il-prezz li jista’ jkun aktar
ġustifikat minħabba li dawn bl-attenzjoni u l-manutenzjoni meħtieġa kapaċi
jżommu għal bosta snin. Għalhekk il-kunsilliera preżenti qablu unanimament li
jintalbu stimi għal Misraħ San Guzepp u Misraħ 5 ta'Ottubru.
39.5.06

B'referenza għal minuti 38.4.07, is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera
preżenti li intalbet stima għal ħasil tal-pjazza go Misraħ San Guzepp, Misraħ 5
ta'Ottubru u il-biċċa ta' Triq Zamenhof. Hawn kompla jispjega li sal-ġurnata waslet
biss l-istima għal Misraħ San Guzepp fejn din tammonta għal €1239 inkluż il-VAT
fejn dan ma'jinkludix il-provvista tal-ilma li għalija jrid jieħu ħsieb il-kunsill.
Saret diskussjoni dwar l-istima fejn is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai spjegat
li ġiet murija preżenti
xogħolijiet
oħrali ta'
ħasil li sargħandu
f'lokalitajiet
fejn parti
jidherżgħira
li l-proċess
Il-kunsilliera
qablu
l-kuntrattur
jaħseloħra
b'prova
u jekk
ir-riżultat ikun tajjeb jipproċedi bil-ħasil ta’Misraħ San Guzepp

39.5.07

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar il-Ġostra li ssir b'
kollaborazzjoni bejn l-għaqda lokali u l-kunsill. Hawn tat dettalji dwar il-ġranet li din
se ssir matul il-Ġimgħa tal-festa fejn spjegat li bħal snin ta'qabel hemm bżonn li
jkun hemm l-ambulanza għal li jista’ jinqala u loġistika tas-soltu biex jitqiegħed larblu u xaħam.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament.

39.5.08

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar il-logħob tan-nar relatat malfesta lokali li se tkun fil-ġimgħa ta' bejn il-11 u 17 ta'Lulju. Hawn fakkret lill
kunsilliera preżenti li l-kunsill kien jieħu ħsieb jipprovdi Fire Engine fi tmiem ilġimgħa tal-Festa għal dak li jista’ jinqala. Għalhekk minkejja li għad ma'hemmx iddettalji kollha ta' x'hemm programmat xorta qed tipproponi biex il-kunsill jibda
jaħseb biex din tkun ordnata bħal snin ta'qabel.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u qablu unanimament li skond il-ħtieġa tkun
provduta l-Fire Engine għal tmiem il-ġimgħa tal-Festa .

39.5.09

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar laqgħa mitluba mirrappreżentanti tal-Għaqda tad-Dgħajjes ġol-Imsida li saret ftit qabel is-seduta talkunsill fejn sar mgħarruf li għadu kif ġie fformat kumitat ġdid. Waqt il-laqgħa ġew
diskussi diversi punti relatati mal- għaqda u l-membri tagħha, koperazzjoni,
konsultazzjoni u fuq dak li qed jintqal dwar l-immaniġġjar b'referenza għal- minuti
38.4.02 dwar l-emendi li qed jiġu diskussi mill- Kunsill Lokali għal-Byelaw tal-Iskall.
Hawn kompliet tispjega li filwaqt li rappreżentanti ġew infurmati li fi żmien opportun
se ssir laqgħa ta' konsultazzjoni fejn dawn jistgħu iwasslu s-suġġerimenti
tagħhom. Fl-istess ħin għamlitha ċara li r-rwol tal-għaqda f'dan ir-rigward huwa li
tikkollabora mal-kunsill Lokali li huwa biss responsabbli għal l-iskall u deċiżjonijiet
relatati mal-immaniġġjar tiegħu.
Is-Sur Emanuel Brincat ippropona li tiġi mgħoddija kopja ta'draft bl-emendi lillgħaqda tad- dgħajjes għad diskussjoni tagħha qabel ma' tissejjah laqgħa oħra marrappreżentanti biex iwasslu s-suġġerimenti għal kunsiderazzjoni tal-kunsill.
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Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u qablu unanimament.
39.5.10

Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar il-bollards li saru ħdejn iz-zuntier tal-knisja fejn
spjega li fuq naħa minnhom ġew tajbin ħafna iżda fuq n-naħa l-oħra hemm waħda
li qed tostakola bi ftit l-aċċess għal wheel chair. Għalhekk qed jissuġġerixxi biex
forsi din tkun rranġata dik il-parti tat-targa taz-zuntier biex tippermetti aċċess.
Hawn kompla billi wieġeb il-mistoqsija ta'Segretarju Eźekuttiv li ma' jaħsibx li lkappillan se jsib oġġezzjoni.

39.5.11

Is-Sur Emanuel Brincat tkellem dwar il-lista tal-permessi u staqsa jekk hux
possibbli li l-għeluq tat- toroq jibda jidher kulljum fuq il-paġna F.B.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li għalkemm it-talba tinvolvi ċertu xogħol dan huwa
possibbli, izda hawn il-kunsill irrid jikkunsidra wkoll li fil-mument hemm volum
qawwi ta'xogħol u nuqqas ta' impjegati fl-amministrazzjoni. Għalhekk trid tqies
min mill-amministrazzjoni se jkun responsabbli u jsib ċans biex il-paġna tal-F.B
tkun aġġornata ta'kulljum u sa ċertu ħin.

39.5.12

B'referenza għal minuti 26.5.12 Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet
dwar Triq il-Balliju ta'Guttenberg b’hekk ikun jista’ jsir numerar ta’ bibien fil-parti li
tinsab bejn . Ma din saret diskussjoni ukoll dwar parti minn Triq it Torri li tinsab f'
naħa tas-Swatar li għal din kienet intbghatet ittra lir-residenti fejn ġiet risposta /
oġġezzjoni waħda biss.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u qablu unanimament li l-parti tat- triq li tinsab k/m
Triq Ġuże Ellul Mercer u k/m Triq Indri Grima għanda tissemma Triq il-Loġġa.
Filwaqt li l-parti preżentement magħrufa bħala Triq it-Torri f'naħa ta’Swatar għanda
tinbidel għal Triq l-Aħwa Cefai.

39.5.13

39.5.14

B'referenza għal minuti 13.3.02 Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet
dwar daħla li tinsab fil-konfini tal-Kunsill Lokali L-Imsida iżda tinsab ukoll k/m ma'
fejn Triq Patrick Holland (Ta'Xbiex) tkompli minn ma' Triq il-Knisja (Msida) fejn
kien intalab biex jibgħatu is-suġġeriment ħalli jiġu preżentati għal kunsiderazzjoni
tal- Kumitat għat-Tismija ta'Toroq.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u qablu unanimament li din id-daħla għandha
tissemma għal Guzeppi Gerada.

39.5.15

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar trejqa/sqaq li jinsab k/m Triq
Indri Grima u Triq Mons Innocenz Zammit fejn talbet lill Kunsilliera preżenti biex
jagħmlu is-suġġeriment ħalli jiġu preżentati għal kunsiderazzjoni tal- Kumitat għatTismija ta'Toroq.
Il-kunsilliera prezenti ddiskutew u qablu unanimament li din għanda tissemma għal
banda Melita f’gheluq il-mitt sena mit-twaqqif taghha.

39.5.16

Is-Sur Jean Claude Borg tkellem dwar l-isem tal-bandli fejn issuġġerixxa li dan
meta jiġi rranġat għandu jissemma għal Joe Cassar Naudi. Filwaqt li d-dar talAnzjani la' targa tinbena jekk huwa possibbli tissemma għal Professur Rizzo
Naudi.
Is-Segretarju Eźekuttiv ha'nota.

Minuti_L8_39

Paġna 10

39.5.17

Is-Sinjura Jude Sciberras staqsiet jekk hux possibbli ssir kaxxa tal-ħwejjeġ ħdejn il
Bring in Site ta' Triq Victor Denaro
Is-Segretarju Eźekuttiv ha'nota.

39.5.18

Is-Sinjura Jude Sciberras staqsiet jekk hux possibbli ssir mera go Triq ilKunċizzjoni fil-liwja ta' ħdejn il-Ġibjun
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa'nota.
39.6 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapporti.

39.6.01

B'referenza għal minuti 38.6.01 is-Segretarju Eźekuttiv spjega li l-accountant
għamlet verifika, liema dettalji ġew mgħoddija b'email lill Kunsilliera. Għalhekk
huwa ta struzzjonijiet biex dawk l-oġġetti li huma relatati ma’ attivitajiet kulturali,
benessri tal-annimali jew proġetti simili għandhom ikunu go kontijiet differenti kif
muri hawn taħt –
Digital library as per Scheme SPI/SCI 3 Activities Kultura- €5841.00,
Animal Welfare - €735.00,
Christmas event - Sunday 12.12.21- €3300.00,
Mobile toilets for polling stations - €224.00,
Fit-total tal-oġġetti jagħmlu l-ammont ta' €10,100.00, li meta jiġu ttrasferit u
rappurtati f'kont separat l-ispiża tal-Ospitalità tkun dik ta' €3510
Il-Kunsilliera preżenti approvaw il-korrezjoni unanimament.
39.7 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;

39.7.01

Is-Segretarju Eżekuttiv Alan Vella poġġa fuq il-mejda l-iskeda K8-39 ta’ ħlasijiet
bejn 27 ta'April sa l-24 ta'Mejju 2022 .
L-iskeda ġiet proposta mis-Sur Alfred Farrugia u s-sekondat mis-Sur Charles
Selvaggi.
Il-Kunsilliera preżenti iddiskutew u approvaw l-iskeda unanimament.
39.8 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

39.8.01

Il-laqgħa ntemmet fit-7:55 ta' filgħaxija, u data għas-seduta li jmiss se tkun it-Tlieta
28 ta'Ġunju 2022 fil-5:30 p.m.
Minuti konfermati, illum 26 ta' Lulju 2022.
IFFIRMATA

Margaret Baldacchino Cefai
Sindku

IFFIRMATA

Alan Vella
Segretarju Eżekuttiv
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