MINUTI : Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Imsida : IT-TMIEN LEĠISLATURA : Laqgħa Numru 25 : Il-Hamis 20 ta'Mejju 2021

Kunsill Lokali L-Imsida
Pjazza Menqa, Msida
tel:21334343
www.msidalocalcouncil.com
MINUTI
Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Imsida
IT-TMIEN LEĠISLATURA
Laqgħa Numru 25
Il-Hamis 20 ta'Mejju 2021
Il-Kunsilli Lokali l-Imsida ltaqa’ online fil-5:30pm.

PREŻENTI:
Margaret Baldacchino Cefai :
Romina Galea : Viċi Sindku
Jean Claude Borg : Kunsillier
Nicholas Joseph Chircop : Kunsillier
Charles Selvaggi : Kunsillier
Maurice Agius : Kunsillier
Judy Sciberras : Kunsillier
Emanuel Brincat : Kunsillier
Alfred Farrugia : 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.
25.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġija;
25.1.01

Il-Kunsilliera kollha kienu preżenti għas-seduta.
25.2 Items oħra ta’ Xogħol, ieħor tal-Kunsill Lokali li jkunu meħtieġa;

25.2.01

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lil kunsilliera preżenti dwar Cir
AKL 2021/027 Spazji fil-lokalita' għall-installazzjoni ta' charging pillars. Hawn
spjegat li L-AKL qed iżżomm komunikazzjoni kontinwa mal-Ministeru għallEnerġija, li hu responsabbli mill-introduzzjoni ta' vetturi elettriċi f' Pajjiżna blgħan li qabel tibda teħel infrastruttura simili, għandu jkun hemm pjan holistiku
u politika ċara ta' prijoritajiet għal Gvern f' dan ir-rigward. Għalhekk il-kunsill
intalab biex jindika sa ħames postijiet fejn jkun utli li dawn jiġu installati fillokal.
Il-Kunsilliera preżenti iddiskutew u approvaw unanimament l- installazzjoni ta'
charging pillars got-toroq hawn msemmija Oscar Zammit, Dun K Schembri,
Xatt Ta'Xbiex , Triq Dargens u Indri Grima gos- Swatar.

25.2.02

B'referenza għall-minuti 14.4.20 dwar l-applikazzjoni għall-proġett Slow
Streets, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarraf lill-kunsilliera preżenti
li ġew mgħoddija kopja ta'rapport b'rakkomandazzjonijiet tal-istudju li
ddentifikat numru ta' toroq li ikunu jistgħu jiġu kunsidrati biex jingħalqu
temporanjament għall-iskop ta'użu aħjar mill-pubbliku waqt ċertu ġranet,
ħinijiet jew okkażjonijiet. Hawn għamlet referenza wkoll għall-minuti 19.4.06
dwar l-iskema għall-fondi SPI/SCI/3/2020 fejn kompliet tispjega li l-kunsill ġa
għamel applikazzjoni biex jkunu jistgħu jintużaw fejn ikun hemm bżonn għal
dan l-iskop.
Is-Segretarju Eźekuttiv ta' spjega fid-dettal tar-rakkomandazzjonijiet fejn
għarraf lil kunsilliera preżenti li dawn huma biss idejat li l-kunsill jista’ jiddiskuti
u jadotta.
Il-Kunsilliera preżenti iddiskutew u approvaw unanimament ir-rapport

25.2.03

B'referenza għal minuti 23.4.03 Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
għarrfet lil kunsilliera preżenti li attendiet għal laqgħa ġewwa l-uffiċju ta’
Infrastruttura Malta flimkien mas-Segretarju Eźekuttiv dwar l-arranġament u
kordinazzjoni ta'xogħol li jrid ssir mill-privat biex tinbena mill-ġdid l-istruttura
ta' taht it-Triq Achille Ferris. Hawn spjegat li x-xogħol maħsub li jibda f'Lulju u
għandu jieħu mas-sitt xhur filwaqt li IM kull ma se tieħu ħsieb huwa il-kisi
ta'tarmak wara li din l-Istruttura tkun lesta. Fost l-arranġamenti se jsir kuntatt
mar-resident biex jsiru l-Ispezzjonijiet tal-appartamenti konċernati u works
method statements mitluba mill-PA.
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25.2.04

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lil kunsilliera preżenti li l-perit
tal-kunsill ġie mitlub u bagħat oġġezzjoni għall PA / 2279/21: Biex tinbena
substation minflok dik approvata fil-permess għall-iżvilupp PA03862 / 20 fuq
bażi li l-opportunitajiet għall-provvediment ta 'żoni ġodda ta' spazju pubbliku
fiż-żoni mibnija huma limitati. L-għan ta’ din il-politika huwa li tipproteġi lispazji pubbliċi miftuħa li jifdal u tipprevjeni l-iżvilupp tagħhom għal użi oħra. "
Għalhekk, l-oġġezzjoni qed titlob biex il-PA jinjora din il-proposta u tħalli din iżżona miftuħa pubblika kif inhi peress li ż-żoni ħodor diġà huma limitati ħafna u
dan jeħtieġ li jitwaqqaf sabiex ir-residenti jkollhom buffer u spazju millkonġestjoni tal-bini li hemm.
Il-Kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament.

25.2.05

Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar il-bollards f'Triq Mons Dandria fejn jidher li
hemm waħda nieqsa u x’ aktarx qegħda għand kumpanija li hemm fl-istess
triq .
Is-segretarju Eźekuttiv ha nota.
25.3 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;

25.3.01

Is-Segretarju Eżekuttiv Alan Vella poġġa fuq il-mejda l-iskeda K8-25 ta’
ħlasijiet bejn l-19 ta'Marzu sa' 17 ta'Mejju 2021 għall-approvazzjoni talMembri.
L-iskeda ġiet proposta, mis-Sur Emanuel Brincat u ssekondat mis-Sur Alfred
Farrugia.
Il-Kunsilliera preżenti iddiskutew u approvaw unanimament
25.4 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

24.8.01

Il-laqgħa ntemmet fit-6:15 ta' filgħaxija, u data għas-seduta li jmiss se tkun il
Ħamis 27 ta'Mejju 2021.
Nota ( Is-seduta ġiet mmexxija għat-Tlieta 25 ta'Mejju minħabba is-seduta
ta'Regjun Ċentru u wara li sar ftehim bejn il-kunsilliera ).
Minuti konfermati, illum 22 ta'Ġunju 2021.
IFFIRMATA

IFFIRMATA

Margaret Baldacchino Cefai

Alan Vella
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