MINUTI : Laqgħa tal-Kunsill Lokali L-Imsida : IT-TMIEN LEĠISLATURA : Laqgħa Numru 34 : It-Tlieta 18 ta'Jannar 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 34
It-Tlieta 18 ta'Jannar 2022
Il-Kunsilli Lokali l-Imsida ltaqa’ fl-Uffiċċju Amministrattiv tiegħu li jinsab fl-indirizz Pjazza Menqa, lImsida,fil-5:35 pm.
PREŻENTI:
Margaret Baldacchino Cefai :
Charles Selvaggi : Kunsillier
Nicholas Joseph Chircop : Kunsillier
Maurice Agius : Kunsillier (Hareg 6:55pm)
Judy Sciberras : Kunsillier
Emanuel Brincat : Kunsillier
Alfred Farrugia : Kunsillier (Dahal 5.55pm)
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.

34.1 Qari tal-ittri ta’ apoloġija;
34.1.01

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

34.2.01

Il-Minuti ta’Seduti L8-32 u L8-33 ittieħdu bħala moqrija.
Il-minuti ġew approvati unanimament.
34.3 Komunikazzjoni mis-Sindku;

34.3.01

B'referenza għall-minuti 33.3.02,is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
għarrfet lill kunsilliera preżenti li ix-xogħol fuq il-funtana go Rue D'Argen huwa
lest u li qed taħdem.

34.3.02

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar ċirkulari SPI.SCI.9.2021
dwar Skema għall-Attivitajiet Kulturali Annwali 2022 li datata t-Tlieta 28
ta'Diċembru 2021. Hawn spjegat li l-kunsill irrid japplika sa'mhux aktar tard
mill-Erbgħa, 26 ta’ Jannar 2022 u staqsiet lill kunsilliera preżenti biex iwasslu
l-proposti tagħhom

34.3.03

B'referenza għall-minuti 21.5.02 dwar SPI/SCI/7/2020 Espressjoni ta' Interess
Smart Solutions għall-Immaniġġjar tal-Iskart, Is-Sindku Margaret Baldacchino
Cefai fakkret lill kunsilliera preżenti li kien hemm interess komuni bejn ilkunsill lokali tal-Imsida, Pietà, San Ġwann u Ta'Xbiex fejn kienet saret
applikazzjoni konġunta. Hawn kompliet tispjega li fit-22 ta'Diċembru idDirettorat informa lill kunsill li l-bord tal-evalwazzjoni indika li din lapplikazzjoni ma' ġietx meqjusa mhux eliġibbli għal raġunijiet skond Artiklu
6.2 , 6.8 u 6.9.

34.3.04

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il-mejda komunikazzjoni
min-Ambjent Malta dwar sejħa għall-Applikazzjoni ''Local Council Urban
Greening Scheme 2022'' hawn għarrfet lill kunsilliera preżenti li se jsiru żewġ
sessjonijiet ta' informazzjoni mal-partijiet ikkonċernati se jsiru online nhar itTnejn, l-24 ta' Jannar, 2022, fl-10.00 u t-Tlieta, il-25 ta' Jannar, 2022 fl-10:00.
L-aċċess għal dawn is-sessjonijiet għandu jkun mil-link provduta fejn ilparteċipanti se'jingħataw informazzjoni li sservi ta'gwida fuq il-karatteristiċi
ewlenin tal-iskema, il-formola tal-applikazzjoni, flimkien ma' preżentazzjoni
dwar ideat potenzjali ta' proġetti u studji ta' każijiet li huma applikabbli għal
xenarji lokali.

Minuti_L8_34

Paġna 2

34.3.05

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai tkellmet dwar xoghol ta'kostruzzjoni li
qiegħed ssir go Triq l-Irmiġġ u Triq tal-Għeriebel fejn spjegat li fil-leġislatura
preċedenti (2017) il-kunsill iddiskuta mal-iżviluppatur u ma' sabx oġġezzjoni
għal proposta li saret biex parti mill-binja li kien hemm u li flokha se jsir dan liżvilupp jinħatt u jkun trasferit (mibnija) bħala attrazzjoni go pjazzetta ġdida li
trid ssir għas-spejjez tal-istess iżviluppatur. Fl-istess ħin fakkret li ftit ilu lkunsill għamel oġġezzjoni dwar l-aċċess tas-substation li fil-pjanta oriġinali
kienet se ssir go dan il-bini, iżda mbagħad ġiet proposta biex ssir taħt din ilpjazzetta. Hawn għarrfet lill kunsilliera preżenti li din issa ġiet korretta
permezz ta' PA/00886/20 , għalhekk se titlob laqgħa mal-iżviluppatur biex
tiddiskuti din l-applikazzjoni u dan l-spazju pubbliku biex tassigura li lżviluppaturi se jżomm mal-Kundizzjonijiet li għamel il-kunsill fl-2017.

34.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsillieri;
34.4.01

B'referenza għall-minuti 32.3.03, Is-Sur Maurice Agius staqsa dwar lapplikazzjoni għal kiri ta’garaxx ġol-binja pubblika li qed tinbena go Triq
Garcin.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li z-żmien tas-sejħa għalaq u il-kunsill irċieva
konferma li daħlet Iżda, sal-ġurnata għadu ma'wasalx l-ebda tagħrif ieħor.

34.4.02

B'referenza għall-minuti 32.4.01 is-Sur Maurice Agius staqsa meta se tkun
implimentata l-one way l-isfel għal Triq San Andrija.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li bagħat notifika lir-residenti li din se tkun fisseħħ nhar il-Ġimgħa 28 ta'Jannar.

34.4.03

B'referenza għall-minuti 32.4.03, is-Sindku tkellmet dwar ix-xogħolijiet millGHRC fuq il-promenade fejn għarrfet lill kunsilliera preżenti li marret fuq ilpost tara fhiex wasal l-iżvilupp flimkien mas-Sur Alfred Farrugia u Segretarju
Eźekuttiv. Hawn spjegat li kien hemm perjodu fejn il-livell tal-baħar kien għoli
ħafna, għalhekk dan wassal għal xi dewmien fuq ix-xogħolijiet, iżda tinsab
infurmata li l-ewwel parti issa hija kważi lesta ħlief għall-pavimenti u li għal laħħar ta'Jannar se jibda wkoll ix-xogħol mill-parti tal-iskall il-fuq. Fl-istess ħin listekkat li hemm fil-preżent se jidħol il-ġewwa għax mhux se jkun hemm
bżonn ta'makkinarju goff.
Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar l-abbużi ta'parkeġġ doppju li qed ikun
hemm go din it-triq li ġiet karreġġjata waħda sakemm ikun lest ix-xogħol. Dan
qed iwassal biex jostakola it-traffiku b'mod speċjali fil-ġurnata tal-Hadd.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa'nota biex jitlob għal infurzar go triq Xatt ta'Xbiex.

34.4.04

B'referenza għal minuti 32.4.09, Is-Sur Maurice Agius staqsa jekk ġewx
żarmati il-kumplament tal-bankijiet go Triq Victor Denaro.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li dawn għadhom ma' sarux.

34.4.05

B’referenza għal-minuti 32.4.11, Is-Sur Emanuel Brincat staqsa dwar it-tabelli
biex ma' jibqgħux issiru abbużi minn sidien ta' trakkijiet jew trejlers li qed
jitħallew pparkjati go' Triq Indrì Grima.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li dawn għad irridu jiġu ordnati.
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34.4.06

B'referenza għal minuti 32.4.13, dwar il-parti li għada ma' saritx fejn kien
hemm il-pletform ta' tower crane go Triq il-Prinċipessa Margaret, is-Sur
Maurice Agius staqsa jekk saritx il-verifika.
Is-Segretarju Eżekuttiv wieġeb li tkellem mal-iżviluppatur fejn dan l-ewwel qal
li għad hemm xi xogħol li jrid ssir filwaqt li ta' xtifhem ukoll li jista’ jkun hemm
ukoll xi nuqqas ta'qbil ma' ħdejh. Hawn kompla jispjega li dawn marbuta bilgaranzija tal-PA għalhekk il-kunsill mhux se jiffirma jekk xi ħadd minnhom
jitlob biex din tinħeles qabel din tkun kollox sew.

34.4.07

B'referenza għal-minuti 32.4.16 dwar l-installazzjoni ta' kameras mill-fondi
LESA għall-Proġetti fil-Komunità, Is-Sur Jean Claude Borg staqsa jekk dawn
humiex minn dawk li jduru.
Is-Segretarju Eżekuttiv wieġeb li ma' dak li ġie spjegat f'seduta 32 issa hemm
l-assessment ta' kull sit fejn se jsiru CCTV li serva biex ssir rapport tal-GDPR
li jispeċifikaw li go zona abitata dawn irridu jkunu diretti fuq post wieħed li ma'
jkunx qed jikser il-privatezza ta' terzi. Hawn kompla jgħarraf lill kunsilliera
preżenti li ma' dan saret wkoll it-talba li hija mandatorja biex TM tikkonferma
li ma' ssibx oġġezzjoni li hija neċessarja biex tkompli tmexxi blapplikazzjonijiet tal-ARMS għal meter tad-dawl. Meta dawn ikunu lesti ilkunsill jkun jista’ jkompli bix-xogħol ta'installazzjoni.

34.4.08

B’referenza għal- minuti 32.4.25 , Is-Sur Charles Selvaggi staqsa jekk ixxogħol fit-toroq residenzjali msemmija huwiex imminenti li jibda.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li sal-ġurnata ma'kienx hemm żviluppi ġodda.

34.4.09

B'referenza għal minuti 32.4.29 dwar SPI/SCI/3/2021, għall-fondi fuq
Attivitajiet Kulturali Annwali 2021, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
għarrfet lill kunsilliera preżenti li dan il-proġett huwa miexi fejn spjegat li dan
se jkun verżjoni elettronika tal-pubblikazzjoni Għal- Għonq it-Triq li tinkludi
wkoll dehra 360° tat-toroq tal-Imsida.

34.4.10

Is-Sur Alfred Farrugia tkellem dwar meta kien qed iddur it-toroq mal- fotografu
biex jieħdu ritratti relatati mal-verżjoni elettronika tal-pubblikazzjoni għalGħonq it-Triq fejn għamel referenza għal- minuti 32.4.28 dwar il-knis u lproblemi li hemm ukoll bl-iskart għalhekk qed jissuġġerixxi li kemm jista’ jkun
malajr l-kunsilliera jiltaqgħu biex jiddiskutu dawn il-problemi u jaraw sew
x'jista’ ssir.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li rrid jibda jaħdem fuq it-tender ġdid għal-knis
li se jiskadi f'Awissu iżda jista’ jkun hemm bżonn ukoll li jaħdem fuq tender
ieħor għal ġbir ta' skart domestiku li se jiskadi f'Ġunju. Hawn għarraf lill
kunsilliera preżenti li d-dipartiment għal Gvern lokali bagħtu komunikazzjoni ''
POC 24//2021 - Tender - Household waste collection'' biex il-Kunsill, jitlob lill
kuntrattur jekk hux lest jestendi l-kuntratt bl-istess kundizzjonijiet u prezzijiet
tal-kuntratt eżistenti sa l- aħħar ta'Diċembru 2022, bil-possibilità li jiġġedded
kull xahar matul is-sena 2023 sakemm tkun konkluża is-sejħa ta'tender
Reġjonali. Hawn kompla jispjega li għadu ma'tkellimx mal-kuntrattur iżda dan
ġa kien qed jagħti indikazzjoni li jrid iżżid il-prezz b'70% minħabba żieda
sostanzjali f'spejjez operattivi relatati ma'żieda fil-popolazzjoni. Għalhekk lewwel se jistaqsi lill kuntrattur jekk hux interessat iżomm l-stess prezzijiet u
f'dan il-każ, tkun trid issir talba formali lid-Diviżjoni għal approvazzjoni biex ilkuntratt ikun jista’ jiġi estiż.
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Il-kunsilliera ddiskutew u ftehmu li ssir laqgħa apposta bejniethom li mhux se
tkun seduta tal-kunsill nhar il-31 ta' Jannar.
Is-Sur Emanuel Brincat ippropona biex kull kunsillier jingħata kopja tat-tender
tal-knis preżenti biex jaraw x'hemm bżonn jinbidel jew jiżdied.
34.4.11

B'referenza għall-minuti 33.3.02, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
għarrfet lill kunsilliera preżenti li hemm bżonn ssir xogħol mandatorju ta' ħadid
mad-dawra tal-funtana go Rue D'Argen bħala miżura ta’ saħħa u sigurtà.
Hawn poġġiet fuq il-mejda disinn A (€ 931),B u C (€ 1,400) biex jintgħażel
wieħed minnhom.
Il-Kunsilliera preżenti ddiskutew u għażlu disinn A (€ 931) .

34.4.12

B'referenza għall-minuti 33.4.03, Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera
preżenti li għandu il-kopja tal-pjanta tal-Iskall li se jgħaddiha lill perit biex
jaħdem il-qisien.

34.4.13

B'referenza għall-minuti 33.4.04, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
tkellmet u qalet prosit lis-Sur Alfred Farrugia u l-ġardinar għal biċċa xogħol li
saret f' parti mis-sit li hemm bejn Triq Achille Ferris u Triq Mikiel Anton
Vassalli.

34.4.14

B'referenza għal-minuti 33.5.02, is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
għarrfet lil kunsilliera preżenti li l-impjegat il-ġdid f' pożizzjoni ta' skala 13
jidher li qed jidra ix-xogħol u qed imexxi sew.

34.4.15

Is-Sur Charles Selvaggi tkellem dwar it-tabelli għal tlett parkeġġi li qed
jinżammu vojta matul il-ġurnata minħabba makkinarju kbir tal-kostruzzjoni li
jrid jgħaddi minn hemm fejn spjega li dawn mhux dejjem ikun hemm bżonn li
jinżammu vojta jew il-makkinarju joħroġ minn din il parti ta'Triq il-Wied.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li dawn qed jinżammu vojta matul il-ġurnata
minħabba li dan il-makkinarju ma jkunx jista’ jgħaddi sew u bħala prekawzjoni
biex ma'ssirx ħsara fuq il-karozzi pparkjati hemm, biss se jkellem lill kuntrattur
biex jara x'jista’ ssir.

34.4.16

B'referenza għal minuti 28.4.21, Is-Sur Charles Selvaggi staqsa jekk kienx
hemm xi ħjiel meta se jibda ix-xogħol fi-triq Achille Ferris.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai wieġbet li kull ma'taf għax il-kunsill qed
ikun ikkupjat li għaddejja komunikazzjoni bejn il-perit tal-privat li qed jistennew
xi haġa mingħand il-periti ta'Infrastructure Malta u Trasport Malta.

34.4.17

B'referenza għal minuti 30.5.06 dwar il-bankina go Triq il-Triq il-Ħarrub, IsSur Charles Selvaggi staqsa jekk il-perit mar jara forsi jista’ jsir xi haġa biex
din tkun rranġata ħalli jkun hemm aktar parkeġġ.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li diga tkellem mal-perit biex meta possibbli
imorru fuq il-post iżda għadu ma' ftehimx ġurnata.

34.4.18

Is-Sur Maurice Agius staqsa jekk il-Loading / Unloading bay li hemm go Triq
Xatt L-Imsida tistax timxi ftit biex takkomoda wkoll ħwienet oħra.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li se jivverifika ma'TM biex jara x'jista’ ssir.

34.4.19

Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar il-Knis u dawl go Triq Johnny Catania
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Is-Segretarju Eźekuttiv ħa nota dwar il-knis u wieġeb li hemm bozza fuq innaħa ta'fuq li ġiet ukoll rapportata lill Enemalta għax ma' kienx hemm servizz.
Dawn wieġbu li dan il-fanal rrid l-ewwel jiġi regolarizzat għalhekk trid ssir STL
oħra li min naħa tal-kunsill ġa ħa ħsieb jagħmel hekk. Fl-istess ħin saret ukoll
STL għal fanal ġdid li sar fuq in-naħa ta'isfel tal-isqaq.

34.4.20

B'referenza għal-minuti 31.4.25, Is-Sur Maurice Agius staqsa dwar il-passaġġ
għal l-anzjani ħdejn l-istage tal-linja Kulleġġ.
Is-Sur Emanuel Brincat wieġeb li ma'tantx hemm spazju fejn tagħmel
passaġġ ħlief x'haġa biż-żebgħa mal-art biex forsi tindika passaġġ, iżda
ma'kienx hemm ċans li jmur jara sew minbarra li fil-mument il-persuna li tieħu
ħsieb dawn l-affarijiet ma’hiex disposta.
Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai qalet li ma'taħsibx li dan se jsolvi ilproblema għax il-kwantità ta'nies li jkun hemm fl-istage mhux se jagħtu każ
tas-sinjali.

34.4.21

Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar l- isprall ħdejn it-traffic lights go Triq Xatt lImsida fejn spjega li dan qed jinstad kull meta tagħmel ix-xita għalhekk jkun
hemm ħafna ilma filwaqt li hemm l- isprall ieħor wara l-istage ħdejn ġnien San
Guzepp għandu bżonn jitnaddaf.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa'nota dwar l-ispiral ta'wara l-istage u wieġeb dwar
dak ta'ħdejn it-traffik lights fejn spjega li għalkemm dan l-isprall ma’ jaqax taħt
il-kunsill xorta bgħat lill ħaddiema assenjati biex forsi inaddfu kif ġieli għamlu.
Iżda dan ma'kienx possibbli ssir għax kien mimli b'ħafna li ma'setgħax
jinġabar bl-idejn. Għalhekk sar rapport ma' l-entita responsabbli minn dan lsprall.

34.4.22

Is-Sur Maurice Agius tkellem dwar il-culverts fil-passaġġ bejn Misraħ San
Guzepp u il-gnien fejn spjega li dawn meta timxi fuqhom jinħass li qed
jiċċaqalqu.
Is-Segretarju Eźekuttiv ħa nota

34.4.23

B'referenza għal-minuti 28.4.09, Is-Sur Alfred Micallef staqsa dwar id-dawl li
kellu ssir mal-faċċata ta'binja go Triq L.Zamenhof.
Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li sa' fejn huwa nfurmat diga ġiet mgħoddija
consent form lill-iżviluppatur tal-blokka biex jiffirma iżda sal-ġurnata dan
għadu ma'reġax għamel kuntatt mal-kunsill u se jara li tintbagħat tfakkira.

34.4.24

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai għarrfet lill Kunsilliera preżenti li
flimkien mas-Sur Alfred Farrugia u s-Segretarju Eźekuttiv, iltaqgħet
ma'ufficjali għal Ambjent Malta biex tiddiskuti il-possibilità li dawn jagħmlu
xogħol ta' tisbiħ ġol-ġnien ta' Misraħ San Guzepp. Hawn spjegat li l-laqgħa
saret fuq il-post fejn ġew mgħoddija l-pjanti li saru fil-leġislatura preċedenti li
ġew iffriżati minħabba il-proġett tal-Msida Creek. Dawn jistgħu jservu ta’ bażi
għal ideat jew proposti oħra ta'xogħol li jista’ jkun kunsidrat biex issir fuq dik il
parti tal-ġnien li mhux se tkun effettwata.
34.5 Items oħra ta’ Xogħol ieħor tal-Kunsill Lokali li jkunu meħtieġa;
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34.5.01

Is-Segretarju Eżekuttiv poġġa fuq il-mejda id-dokumenti dwar l-allokazzjoni
finanzjarja li tammonta €701,406 flimkien ma’ l-Estimi Finanzjarji biex jiġu
approvati fejn spjega u għamel referenza għal -laqgħa pubblika li saret fil-15
ta'Diċembru 2021 għal proposti tal-ħidma u baġit għas-sena 2022.
Il-Kunsilliera preżenti unanimament approvaw id-dokument.

34.5.02

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il-mejda ir-rapport u
rakkomandazzjoni tas- Segretarju Eźekuttiv għal- Performance Bonus talimpjegati amministrattivi għas-sena 2021 biex ikunu kunsidrati u approvati.
Hawn spjega għal waħda mill-impjegati li spiċċat fis-26 ta'Novembru dan se
jkun pro rata bħal dak li jingħata lill impjegat il-ġdid mid-9 sal-31 ta'Diċembru
2021.
Il-Kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament.

34.5.03

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il- mejda rakkomandazzjoni
u pproponiet 10% għal- Performance Bonus ta'Segretarju Eżekuttiv.
Il-Kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament il-Performance
Bonus massimu ta'10%.

34.5.04

Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill kunsilliera preżenti li kien hemm tlett offerti
għass sejħa ta'tender K.L.Msd/TDR/01/2021 ''Tender for the collection of
residential bulky refuse & fly tipping from Msida and part of Swatar ,in an
enviormentally friendly manner''. Hawn poġġa fuq il-mejda r-rapport fejn
spjega l-kontenut li jinkludi talbiet ta' kjarifika mit-tlett operaturi. Risposti minn
żewġt operaturi biss u rakkomandazzjoni tal-bord għal evalwazzjoni ta’sejħiet
pubbliċi biex il-kunsill japprova l-irħas offerta minn dawn it-tnejn li kienu
jissodisfaw il-kriterji mitluba.
l-Kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament irrakkomandazzjoni tal-bord għall-evalwazzjoni ta’sejħiet pubbliċi.

34.5.05

B’referenza għal- minuti 32.4.22 dwar il-kalendarju 2022, Is-Sindku Margaret
Baldacchino Cefai għarrfet lill kunsilliera preżenti li bħal snin ta'qabel dawn
tqassmu go kull residenza fl-Imsida minn servizz ta'għaqda lokali li jiġi ferm
irħas mill- posta normali għalhekk se tipproponi ħlas ta'€200 li kienet
sekondata mis-Sur Maurice Agius.
Il-kunsilliera preżenti approvaw unanimament.

34.5.06

Is-Sinjura Romina Galea tkellmet dwar il-problema ta'stagnar ta' traffiku li qed
jkun hemm meta ċertu toroq jingħalqu minħabba permessi tal-kostruzzjoni u
dwar l-ufficjali li jkun hemm fuq il-post.
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Is-Segretarju Eźekuttiv wieġeb li filwaqt li meta joħorġu permessi għal ċertu
toroq joqgħodu ħafna attenti li ma'jinħarġux permessi għal toroq oħra u
jiżguraw li dawn ikunu b'uffiċjali xorta jista’ jkun hemm problema bħal ma' ġie
osservat b'mod speċjali go Triq Clarence li ma'hemmx alternattiva ħlief li ttraffiku kollu jgħaddi minn go Triq il-Baċir għal Triq Xatt l-Imsida li jwasslu
għal inkonvenjent kbir għas-sewwieqa b'mod speċjali għal dawk li jkunu jridu
jmorru fid direzzjoni tal-Pieta għal l-isptar San Luqa jew biex jitilgħu minn Triq
Qrejten għal Hamrun. Hawn kompla jispjega li dan jista’ jkun għar meta
jinħargu permessi fil-konfini ma'kunsilli oħra jekk ma'ssirx komunikazzjoni
bejn iż-żewġt naħat dejjem jekk ikun inħareġ il-permess neċessarju.
Għalhekk wara ftit kunsiderazzjoni u fid-dawl li ma'hawnx biżżejjed ufficjali
qed jitlob biex il-kunsill jipprova jilqa’ għal dawn is-sitwazzjonijiet billi jkollu
għad-dispożizzjoni tal-kuntratturi fejn meħtieġ numru ta'tabelli għal kiri li
jistgħu jservu biex jgħinu lill ufficjali awtorizzati jagħmlu kontroll aħjar u flstess ħin javżaw lill sewwieqa li jkunu ġejjin lejn id-direzzjoni fejn qed ssir ixxogħol biex jieħdu rotta differenti. Dan dejjem jekk ssir garanzija addattata
biex tiżgura li tabelli jiġu lura għand il-kunsill wara li jkun lest ix-xogħol.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u sakemm ikun possibbli il-kuntrattur rrid jieħu
ħsieb ikollu uffiċjali biżżejjed biex it-traffiku jkun immaniġġjat sew, fl-istess ħin
jekk iċ-ċirkostanza ma'tippermettix il-kuntrattur għandu jingħata alternattiva
sakemm din tkunu suppliment u mhux sostitut għall-Uffiċjali. Għalhekk biex
jiżgura li jnaqqas l-inkonvenjent ġie approvat unanimament li jsiru 20 tabella li
għandhom jingħataw b'kiri lill kuntratturi li għandhom jagħmlu wkoll garanzija
li tirrifletti kemm tiswa tabella ġdida.
34.5.07

B'referenza għal-minuti 30.5.07, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
għarrfet lill kunsilliera preżenti li fil ġranet li ġejjin se jibda ix-xogħol ta'
manutenzjoni fuq il-fanali li hemm fuq iz-zuntier tal-knisja. Hawn spjegat li
dan se jsir minn ħaddiema tal-MTIP fejn il-kunsill se jieħu ħsieb l-ispiża għal
cherry picker u l-uffiċjal meħtieġ biex tingħalaq triq il-Parroċċa.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament l-spejjez relatati li
se jitħallsu lill MTIP.

34.5.08

B'referenza għal-minuti 30.3.05, Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai
tkellmet fid-dettal dwar it-tieni parti tal-programm programm tal-U.E, CREV
''Europe for Citizens'' li jittratta Diversita u Integrazzjoni. Hawn fakkret li kif
diga kien mħabbar li din il-konferenza għanda ssir go Malta bejn is-16 u 18 ta'
Frar u spjegat fid-dettal kif f'isem il-Gvern lokali ta' Knezha ġol-Bulgarija li
huwa l-amministratur ta' dan il-programm, il-Kunsill lokali L-Imsida qed jieħu
ħsieb jorganizza z-żjara u l-konferenza, filwaqt li l-Assoċjazzjoni Muxema ta'
Spanja, li għanda iktar esperjenza fl-Implimentazzjoni ta'proġetti Ewropew
bħal dawn se tkun qed tieħu ħsieb tagħmel l-arranġamenti meħtieġa għallivjaġġar u akkomodazzjoni. Hawn kompliet tagħti aktar dettalji tal-programm, larranġamenti li qed isiru dwar il-kirja tas-swali għal konferenza u affarijiet
oħra, kelliema u xiri ta' mementos. Hawn talbet ukoll lill kunsilliera preżenti
biex dawk li jixtiequ jattendu għal konferenza għandhom javżaw minn
quddiem.
Il-kunsilliera preżenti ddiskutew u approvaw unanimament.

Minuti_L8_34

Paġna 8

34.5.09

B'referenza għal minuti 28.4.06 dwar l-ittra ddattata 18 ta’ Mejju rigward
Recycling Points u tweġibiet pendenti relatata mal-Avviż Legali 146 tal2021,is-Sindku Margaret Cefai għarrfet lill-kunsilliera preżenti li fit-12
ta'Jannar flimkien mas-Segretarju Eźekuttiv attendiet għal laqgħa online ma’
rappreżentanti għall-awtorità Ambjent u Riżorsi fejn kien hemm preżenti ukoll
il-president tal-AKL. Is-suġġett kien dwar ir-raġunijiet għala il-kunsill iddeċieda
li ma'jipprovdix il- lista ta’ Recycling Points (Bring in Sites). Hawn spjegat li
dawn baqgħu xorta jesiġu dwar l-obbligu tal-kunsill lokali biex jalloka spazju
għal kull 2000 abitanti, skont L.N.146 tal-2021. Tqajmu wkoll punti oħra dwar linfurzar fejn hemm dawn is-siti inkluż hotspots identifikati ta' rimi taż-żibel li
jistgħu jiġu r-rappurtati lill ERA għal aktar azzjoni. Issemma wkoll li tkun tista’
tingħata l-informazzjoni dwar multi amministrattivi maħruġa f'dan ir-rigward u
ħadu nota dwar l-uniformi tal-uffiċjali li faċilment tindika li hemm qed ssir
għassa. Ma' dawn kien hemm punti oħra dwar kameras ta’ CCTV u
suġġerimenti mill-ERA biex dawn ikunu go siti fejn ġa hemm sistemi ta' Wi-Fi
u netwerk elettriku jew biex tiġi kunsidrata alternattiva solari sabiex jistgħu
għalhekk jiġu installati fil-periferija tal-Imsida u s-Swatar. Minkejja li inġibdet lattenzjoni li l-Kunsill Lokali mhux awtorità tal-infurzar u l-ispiża involuta meta
ma’ hemmx allokazzjoni finanzjarja għal dan l-iskop, ir-rappreżentanti tal-Era
naqsu mill jagħtu tweġiba dwar dan l-aspett.
Saret diskussjoni dwar il-fatt li qabel kien aktar siti mill-preżent fejn kien qed
issir abbuż kbir b'mod tali li fi-ftit żmien saru dumping sites għal kull tip
ta'skart. Dan wassal biex kienet ittieħdet id-deċiżjoni li dawn jiġu żarmati,
filwaqt li limitazzjonijiet tal-infrastruttura lokali li hija wkoll kawża tal-iżvilupp li
qed ssir ma'tippermettix għax hadd ma' jrid xi wieħed minn dawn is-siti wara lbieb. Għalhekk il-kunsilliera preżenti unanimament qablu li dawn
ma'għandhomx isiru sakemm l-awtoritajiet li suppost qed jagħmlu l-infurzar
ma'jieħdux ir-responsabiltà kollha li jagħmlu dak li hemm bżonn biex dan ssir
b'mod konsistenti u effiċjenti.
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34.5.10

Is-Sindku Margaret Baldacchino Cefai poġġiet fuq il-mejda talba minn
operatur ta'negozju go Triq L. Zamenhof biex il-kunsill lokali ma' jsibx
oġġezzjoni għal applikazzjoni li għamel ma'TM biex jingħata is-servizz
ta'Loading/Unloading bay waqt Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-maħżen huma mit-Tnejn
sal-Ħadd mis-7am sal-10pm.L-għan tal-Applikazzjoni huwa biex tiffaċilita u
tipprevjeni l-inkonvenjent lejn il-ġirien fil-post immedjat li jista' jinkludi danni
aċċidentali lill-vetturi waqt it-tagħbija u l-ħatt tal-kunsinni, ostakolu tat-traffiku
u l-aċċess għal garaxxijiet ta' partijiet terzi kkawżati mit-trakkijiet tal-kunsinna.
Saret diskussjoni dwar din it-talba fejn ġie osservat li mit-Tnejn sal-Ħadd sal10pm huwa eċċessiv u ma'jirriflettix il-ħin normali ta'kunsinna. Ġie osservat
ukoll li fl-aħħar ġimghat l-Kunsill Lokali rċieva bosta llmenti u ritratti dwar parti
sostanzjali tat-triq li qed tiġi okkupata minn skip għal iskart u van użat għal
rimi ta'materjal goff ieħor li huwa iġġenerat minn l-attività ta'dan in-negozju
mingħajr il-permess tal-Kunsill Lokali. Dan qed ssir b'ksur ta'artikolu 4. 1 sa
4.3 tal-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 363.63.li qed twassal ukoll għal ostaklu meta
kwalunkwe aċċess minnaħa tat-triq anke jekk għal garaxx hija għal użu
pubbliku. Il-kunsilliera preżenti unanimament qablu li huwa ir-rilevanti jekk din
l-attività qed ssir mill-stess propjetarju tal-garaxx / maħżen jew bil-kunsens
tas-sid, għax it-Triq għanda f'kull ħin tkun mingħajr ostakli. Bl-istess mod
irraġunat dan l-spazju jista’ jservi għal ftit ħin u b'prudenza l-skop indikat.
Għalhekk din it-talba ma'għandix tkun approvata.
34.6 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tar-Rapporti.

34.6.01

Is-Segretarju Eźekuttiv għarraf lill Kunsilliera preżent li matul ix-xagħar
ta'Jannar kun preżentat il-QTR 4 Financial indicator u Rapport Finanzjarju
mhux awditjat. Minħabba li din is-seduta ġiet ftit ġranet kmieni, ma' kienx
possibbli li dawn ikunu konklużi fil-ġurnata għalhekk jista’ jkun li jitlob lisSindku biex isejjaħ seduta sabiex dawn ikunu diskussi u approvati.
Il-kunsilliera preżenti approvaw unanimament.
34.7 Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-iskeda ta’ pagamenti;

34.7.01

Is-Segretarju Eżekuttiv Alan Vella poġġa fuq il-mejda l-iskeda K8-34 ta’
ħlasijiet bejn 15 ta'Diċembru 2021 sa 18 ta'Jannar 2022.
L-iskeda ġiet proposta mis-Sur Emanuel Brincat u s-sekondat mis-Sur Alfred
Farrugia.
Il-Kunsilliera preżenti iddiskutew u approvaw l-iskeda.
34.8 Tmiem tal-laqgħa u data tas-seduta li jmiss.

34.8.01

Il-laqgħa ntemmet fit-7:25 ta' filgħaxija, u data għas-seduta li jmiss se tkun itTlieta 22 ta'Frar 2022 fil-5:30 p.m.
Minuti konfermati, illum 29 ta'Marzu 2022.
IFFIRMATA

IFFIRMATA

Margaret Baldacchino Cefai

Alan Vella
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