KUNSILL LOKALI MTARFA

Aġenda
Is-sebgħa u tletin (37) laqgħa li se tinżamm nhar l-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2012
fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill fis-7:00 ta’ flgħaxija.
Il-pubbliku kollu mistieden jattendi.
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Notamenti:
3.2 Xiri ta’ camera għall-użu tal-uffiċċju – Minħabba li fuq bażi regolari jiena nagħmel
spezzjonijiet madwar il-lokalità nħoss li hemm bżonn li tinxtara camera żgħira sabiex
tgħini f’dawn id-dmirijiet. Qed nantiċipa li m’hemmx għalfejn jintefqu aktar minn €100.
3.3 Xiri ta’ safety shoes għall-ħaddiema tal-IPSL – Huwa dmir tal-Kunsill li jara li lħaddiema tal-IPSL ikollhom is-safety wear kollu. Minħabba li jidher li ilhom ma
jixtrawlhom żraben, qed nissuġġerixxi li l-Kunsill japprova tliet pari ta’ safety boots għal
massimu ta’ €100.
3.4 Tibjid u store fis-Sala l-Kbira – Minħabba li hawn nuqqas ta’ storage fejn inpoġġu
fajls antiki b’mod speċjali, qed nissuġġerixxi li tingħalaq parti mis-Sala l-Kbira sabiex
tintuża bħala store u arkivju.
5. Tneħħija ta’ items minn fuq l-inventarju tal-Kunsill – għandna numru ta’ biċċiet ta’
hardware tal-kompjuters li huma antiki u mhux funzjonanti. Sabiex narmuhom, ilproċedura titlob li t-tneħħija tagħhom minn fuq l-inventarju tiġi approvata mill-Kunsill.
8. Kundizzjonijiet speċifici rigward depożitu ta’ krejn jew makkinarju - ħejjejt numru
ta’ kundizzjonijiet li l-maġġorparti tagħhom huma mniżżlin fil-liġi sabiex jibdew
jingħataw lil kull min jiġi jagħmel permess. Dawn il-kundizzjonijet qed jiġu mehmuża.
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