Kunsill Lokali Mtarfa

Rapport Amministrattiv Sena 2017

Ikkumpilat minn Josette Micallef, Segretarju Eżekuttiv

Dan ir-rapport amministrattiv ikopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2017 u
għaldaqstant jagħti rendikont tal-ħidma tal-Kunsill matul dan il-perjodu.
Il-Kunsill Lokali tal-Imtarfa huwa magħmul minn ħames kunsilliera:
Is-Sindku, Daniel John Attard
Il-Vici Sindku, Antoine Vella
Il-Kunsillier Simon Fenech
Il-Kunsillier Anthony Mifsud
Il-Kunsillier Helen Bugeja
Sal-aħħar ta’ Ottubru 2017, il-Kunsill iltaqa’ ħdax-il darba fejn l-attendenza tal-Kunsilliera kollha
kienet waħda pjuttost tajba u regolari.
Laqgħat tal-Kunsill bejn Jannar u Ottubru – persentaġġ tal-attendenza
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AMMINISTRAZZJONI:
Tul is-sena 2017, il-Kunsill kellu erba’ impjegati, li kienu:
•
•
•
•

Josette Micallef bħala s-Segretarju Ezekuttiv tal-Kunsill;
Katia Fenech, Uffiċjal Eżekuttiv, Skala 13
Emmanuel Cristina, skrivan misluf mill-RSS;
Alexander Caruana, skrivan fuq skema ta’ Impjieg Inklussiv (CIES)

Fil-bidu ta’ Novembru 2017, zdied ukoll Raymond Scerri, skrivan fuq l-Iskema tal-Ħaddiema
Komunitarji.
Il-Kunsill kellu wkoll is-self ta’ zewġ ħaddiema tal-RSS, Andrew Bondin u Victor Cilia, li jagħmlu xogħol
ta’ manutenzjoni madwar il-lokalità.
Matul is-sena, il-Kunsill ikollu wkoll is-servizz ta’ esperti bħal avukat, periti kif ukoll accountant biex
jgħinu lill-amministrazzjoni fix-xogħol tagħha u fl-ezekuzzjoni tad-deċizjonijiet tal-Kunsill.
Ir-responsabbiltajiet li ġew assenjati lill-Kunsilliera fil-bidu tal-leġizlatura (riveduti f’Ottubru 2014
wara l-mewt tal-Kunsillier Bugeja) huma kif ġej:

Sindku:
Finanzi, infrastruttura u proġetti kapitali, zgħazagħ u sport, għaqdiet, midja, fondi ewropej u
attivitajiet prinċipali (lokali u għall-anzjani);
Viċi Sindku:
Infrastruttura, dwalijiet, toroq (jinkludi traqqigħ u bankini), ambjent (indafa, upkeep, ġonna u spazji
pubbliċi), relazzjoni mal-Gvern Ċentrali u proġetti kapitali flimkien mas-Sindku;
Il-Kunsillier S. Fenech:
Komunità kummerċjali, immaniġġjar tat-traffiku, manutenzjoni tal-iskips, bins, latrini pubbliċi u
culverts u enerġija sostenibbli (green energy – energy saving, eċċ);
Il-Kunsillier A. Mifsud:
Ordni pubblika (Pulizija u Gwardjani Lokali), trasport pubbliku, politika reġjonali, turizmu u
informatika;
Il-Kunsillier H. Bugeja:
Il-qasam soċjali (servizzi soċjali), saħħa pubblika, persuni bi bzonnijiet speċjali, ħarġiet kulturali u
attivitajiet prinċipali flimkien mas-Sindku.
Minkejja t-tqassim ta’ dawn il-karigi, il-Kunsill iġorr responsabbiltà sħiħa għalihom kollha b’mod
kollettiv.

FINANZI:
Bħala finanzi, matul is-sena 2017, il-Kunsill kellu l-ammont ta’ €254,074.51 bħala allokazzjoni diretta
min-naħa tad-Dipartiment għall-Kunsilli Lokali, fejn madwar €76,000 minnhom tmur direttament
għal pagi, bonuses, overtime u kontribuzzjonijiet tat-taxxa; €17,000 oħra jmorru fuq ħlasijiet ta’
telefon, ilma u dawl kif ukoll kirjiet; kwazi €100,000 imorru direttament fuq kuntratti bħall-knis, ġbir
ta’ skart, tindif u ftuħ tal-latrini, tindif tal-uffiċini, ġbir ta’ skart goff u rranġar ta’ bozoz. Ikun hemm
ħlasijiet oħra għal servizzi professjonali bħall-accountant, perizja, avukat, eċċ li jtellgħu kwazi
€11,000. Matul din is-sena l-Kunsill għamel provision ukoll għal €20,000 bħala commitment għallproġett ta’ restawr tat-torri tal-arloġġ u l-bini ta’ interpretation centre fil-pjazza. Ġiet allokata ssomma ta’ €20,000 sabiex kien possibbli li nilqgħu fostna delegazzjoni sabiħa ta’ 41 persuna millIskozja sabiex f’April li għadda stajna niċċelebraw flimkien it-tieni ġemellaġġ tagħna. Finalment kien
hemm ukoll madwar €11,000 oħra allokati għall-irranġar tal-uffiċini. Bħala dħulijiet oħra, kien hemm
‘il fuq minn €11,000 għal tipping fees lill-Wasteserv; dħul ieħor mill-iskema tas-CIES; dħul ta’ €7,500
min-naħa tal-Unjoni Ewropeja bħala għajnuna għall-proġett tal-ġemellaġġ u dħulijiet minn korsijiet,
permessi ta’ makkinarji u ċitazzjonijet. Il-Kunsill qed jistenna wkoll li jdaħħal lura sa massimu ta’ 90%
mill-ispejjez li jkun fadal f’dak li jirrigwardja l-proġett tal-ġemellaġġ.
Għas-sena 2018, il-Kunsill se jkollu allokazzjoni ta’ €XXXXXX jiġifieri hemm żieda ta’ kwazi €XXXXX
aktar mis-sena ta’ qabel.

Aktar dettalji dwar kif huwa pjanat li tintefaq l-allokazzjoni tas-sena li ġejja se ttihomlna l-accountant
tal-Kunsill.
MANUTENZJONI:
Matul is-sena 2017, baqa’ jkun hemm kontinwità fuq ix-xogħol li jsir mill-handymen. Dan jitqassam
b’mod li kull parti tal-lokalità tgawdi xi benefiċċju f’xi zmien jew ieħor tas-sena. Dan ivarja minn
irranġar ta’ ċnut, zebgħa mal-art, bdil ta’ sinjali tat-traffiku, manutenzjoni fuq ġonna, bankijiet u
planters u traqqigħ ta’ toroq fost oħrajn.
Permezz tal-kuntrattur għall-manutenzjoni ta’ bankini u toroq, saru xi xogħlijiet li kellna talbiet
dwarhom min-naħa tar-residenti, fosthom culvert taħt il-bankina fi Triq Sir Leslie Rundle, xogħol ta’
konkos fi Triq in-Narċis, xogħol ta’ scarifying biex ikun hemm aċċess aħjar għall-ilma tax-xita minn
Triq San David għal Triq l-Anzjani u fil-prezent qed nistennew li jinbeda xogħol ta’ extensive patching
fi Triq San David. Il-fondi għal dan l-extensive patching ingħataw parzjalment u direttament millGvern Ċentrali. Mingħajr ma ttieħdet ebda responsabbiltà għall-parkeġġ u z-zona inkwistjoni, ilKunsill qabel li jirranġa ċ-ċint ta’ fuq wara Binja Qlejgħa minħabba periklu kbir li kien hemm li jaqa’
għal isfel. Il-Kunsill izda qabel li għandu jissalvagwardja l-ħajja u l-interess ta’ dawk kollha li
jiffrekwentaw iz-zona u għaldaqstant sar ix-xogħol mill-fondi tal-Kunsill.
Permezz ta’ kuntratt privat ħadna ħsieb il-manutenzjoni tal-bozoz kif ukoll installazzjoni ta’ oħrajn
ġodda. Matul din is-sena nbidlu wkoll il-bozoz kollha ta’ Ġnien is-Sinjura għal dawk LED’s. B’mod
regolari wkoll isiru rapporti lill-Korporazzjoni Enemalta għal dawk il-bozoz li mhumiex responsabbiltà
diretta tal-Kunsill.
SERVIZZI:
Il-Kunsill għandu wkoll numru ta’ kuntratti oħra li jagħtu servizz madwar il-lokalità kollha, bħall-knis
u qtugħ ta’ ħaxix fit-toroq, fejn kull triq titnaddaf darbtejn fil-ġimgħa filwaqt li ċ-ċentru jintaddaf mitTnejn sas-Sibt; nagħtu wkoll servizz ta’ ftuħ, għeluq u tindif tal-latrini, kemm tal-pjazza kif ukoll talbandli fuq bazi ta’ sebat ijiem fil-ġimgħa. Noffru wkoll is-servizz ta’ ġbir ta’ skart goff minn wara lbieb, magħruf aħjar bħala bulky refuse, fejn wieħed jista’ jiddisponi minn skart bħal white goods,
biċċiet tal-għamara, eċċ. Dan jitħaddem fuq bazi ta’ darbtejn fil-ġimgħa.
Minn Ġunju tas-sena li għaddiet, il-Kunsill għamel riforma sħiħa fis-servizz ta’ ġbir ta’ skart fejn
tneħħew l-iskips il-ħodor kollha u minflok, fil-maġġorparti tal-postijiet, l-iskart qed jinġabar bieb bieb;
ħames darbiet fil-ġimgħa tinġabar il-borza s-sewda filwaqt li darbtejn fil-ġimgħa tinġabar il-borza lgriza biss. Fi ftit tal-ġimgħat oħra, mistenni li titwaqqaf il-ġabra tal-borza s-sewda ta’ kull nhar ta’
Ħadd u tiġi introdotta l-borza l-bajda sabiex l-iskart jiġi magħzul b’aktar għaqal. It-tneħħija tal-iskips
għenet mhux biss sabiex illum għandna lokalità bil-wisq aktar nadifa, imma anke għaliex bil-mod ilmod, l-ammonti ta’ tunellaġġ ta’ skart imħallat naqas filwaqt li dak bi skart riċiklabbli zdied. Il-Kunsill
se jkun qed jagħfas aktar fuq l-infurzar neċessarju għaliex għad hawn numru ta’ residenti li xorta
waħda għadhom joħorġu l-borza s-sewda fil-ġurnata li suppost tinħareġ dik griza, b’mod speċjali
f’dawk iz-zoni fejn il-borza tinġabar minn post komuni, bħalma jiġri viċin xi blokok tal-Gvern.

Sadanittant, fl-uffiċċju tal-Kunsill wieħed jista’ wkoll jarmi batteriji wzati kif ukoll oġġetti elettroniċi
zgħar (WEEE) ġo trolley li hemm apposta għal dan l-għan filwaqt li sax-xahar ta’ Diċembru qed
jinġabru wkoll il-pakketti tat-tetra bħal dawk tal-ħalib u tal-juices.
Għalkemm mal-iskips il-ħodor tneħħew ukoll numru ta’ bring in sites, tħallew 3 siti fejn wieħed jista’
jarmi l-iskart riċiklabbli tiegħu. Kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar jinġabar ukoll il-ħġieġ minn quddiem
kull residenza.
Is-soft areas li għandna madwar il-lokalità baqgħu jiġu mantenuti permezz ta’ kuntratt apposta. Matul
ix-xhur li għaddew u wara li nġabu l-permessi neċessarji bdejna wkoll naqilgħu xi siġar aljeni li qed
jagħmlu l-ħsara u/jew huma perikoluzi u minflokhom se jiġu mizrugħa siġar ġodda li huma indiġeni.
Bħas-soltu erġajna organizzajna numru ta’ korsijiet tal-kompjuter flimkien ma’ TCTC. Organizzajna
wkoll kors tat-Tai Chi, aerobics u sessjoni dwar Home Fire Awareness b’kollaborazzjoni mas-St John
Rescue Corps. Sfortunatament ma kienx hemm konkorrenza bizzejjed f’xi korsijiet oħra, bħalma huma
dawk tal-Lifelong Learning.
Minbarra s-servizz li nagħtu kuljum mill-uffiċċju tagħna u l-fuljetti u posters li jitqassmu regolarment
dar dar, il-Kunsill jagħmel ukoll aġġornamenti regolari fuq is-sit popolari ta’ facebook, liema paġna
llum tlaħħaq l-2467 persuna u matul is-sena li għaddiet tajna wkoll bidu għall-possibbiltà li wieħed
jirċievi emails direttament fl-indirizz personali tiegħu b’dak kollu li jkun għaddej. B’kollox bejn Jannar
u Ottubru ntbagħtu 92 kommunikazzjoni filwaqt li t-total ta’ persuni li jirċievu din il-kommunikazzjoni
issa laħaq it-98.
Matul ix-xahar ta’ Ottubru ngħata l-vaċċin tal-influwenza lil madwar 80 anzjan/a fil-lokalità tagħna.
Din is-sena l-Kunsill ħareġ sejħa għall-offerti għat-tiżjin tat-toroq tal-Imtarfa b’tiżjin dekorattiv talMilied. Din is-sejħa nħarġet fuq medda ta’ erba’ snin u l-iskop huwa biex kull żona tal-Imtarfa tkun
inkluża fl-ispirtu tant sabiħ tal-festi.
PROĠETTI U INIZJATTIVI OĦRA:
Għalkemm mhux fl-istess kwantità tas-soltu, organizzajna xi attivitajiet soċjali għall-komunità kollha.
Dawn kienu jikkonsistu minn żjara tal-vari tal-Ġimgħa l-Kbira, ħarġa għall-anzjani ġewwa Għawdex u
ħarġa għall-monti tal-Birgu. Ovvjament matul ix-xahar ta’ Diċembru qed jittellgħu wkoll numru ta’
attivitajiet relatati mal-Milied kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar.
Matul din is-sena l-Kunsill ħa ħsieb jimla applikazzjoni sabiex jipparteċipa fi skema għar-restawr talarma (coat of arms) li kienet fuq il-binja tal-Imtarfa Military Fire Station tal-Inglizi u li llum tinsab fi
Triq San David. Il-Kunsill jispera li din is-sena jkun wieħed mill-Kunsilli li jibbenefikaw minn din liskema wara li ma konniex ixxurtjati sentejn fuq xulxin b’applikazzjonijiet fuq restawr tal-Iskola
Primarja.
Skema oħra li l-Kunsill applika għaliha kienet dik tal-għajnuna għal-libreriji fejn il-Kunsill ikkommetta
ruħu li jonfoq €800 f’kotba filwaqt li l-Gvern Ċentrali joħroġ l-istess ammont biex din is-sena l-librerija
tagħna tkun ibbenefikat minn total ta’ €1600 f’kotba għall-kbar u għaż-żgħar. Bejn Jannar u
Settembru ssellfu ‘l fuq minn erbat elef ktieb, b’medja ta’ kwazi 500 fix-xahar. Għalkemm hemm
ħafna fejn intejbu dan l-ammont, perswazi li din iz-zieda fil-kotba se ssarraf f’aktar self ta’ kotba matul
is-sena d-dieħla.

Fil-bidu tas-sena u bl-għajnuna kbira min-naħa ta’ MEUSAC, il-Kunsill irnexxielu jdaħħal ukoll
applikazzjoni għall-fondi tal-Unjoni Ewropea għar-restawr tat-torri tal-arloġġ u għall-bini ta’ ċentru
ta’ interpretazzjoni li hemm il-ħsieb li se jkun jinkorpora fih teatru li jesa 50 persuna kif ukoll sala fejn
wieħed ikun jista’ jesebixxi xi arti. Il-Kunsill qed jispera li bejn Diċembru 2017 u Jannar 2018 joħorġu
r-riżultati u nkunu mgħarrfa li l-proġett tagħna ġie magħżul sabiex finalment it-torri jkun jista’ jiġi
restawrat u bis-saħħa tiegħu nkunu verament għamilna l-ewwel pass solidu biex il-lokalità tagħna
titpoġġa fuq il-mappa turistika. Bħala parti minn dan il-proġett, il-Kunsill qiegħed jikkommetti ruħu li
jfaddal u jħallas għal €100,000 li huma biss 10% mill-ispiza sħiħa għar-restawr u l-binja l-ġdida.
Frott applikazzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill Lokali tal-Imtarfa kien wieħed minn zewġ
Kunsilli Maltin li rnexxielu jirbaħ fondi sabiex iġib grupp ta’ persuni mill-Iskozja, ezattament minn
Pumpherston, sabiex fix-xhur ta’ bejn l-aħħar ta’ April u l-bidu ta’ Mejju stajna nassistu għat-tieni
ġemellaġġ tagħna. Għal din iz-zjara attendew 41 persuna. Il-ħsieb huwa li f’Ġunju tas-sena d-dieħla,
il-Kunsill ikun jista’ jirreċiproka din iz-zjara ġewwa l-Iskozja bi grupp li jirrapprezenta l-lokalità tagħna.
Sal-lum il-Kunsill diġà rkupra €7500 mill-ispejjez minfuqa f’din iz-zjara u qed nisperaw li matul l-ewwel
ftit xhur tas-sena d-dieħla, inkunu rkuprajna 90% tal-kumplament tal-ispiza totali mill-Co-Financing
Fund.
Wara li fil-bidu tas-sena, il-belvedere tal-bosk spiċċa ġġarraf parti minnu, il-Kunsill qabbad espert
tekniku u legali sabiex iħejji rapport dettaljat dwar x’seta’ wassal għal din il-ħsara. Sadanittant, wara
konsultazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar, tfassal method statement għat-tindif tal-ġebel li waqa’ kif
ukoll iddaħħlet applikazzjoni ġdida l-Awtorità tal-Ippjanar għall-bini mill-ġdid tal-belvedere.
Sadanittant, grazzi għall-Ministeru tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali ġie kkonfermat li se
jkunu qed jassistu lill-Kunsill biex isir ix-xogħol preliminari fir-rigward ta’ dan il-proġett.
Wara ħafna xhur ta’ stennija u preparamenti issa wasalna wkoll biex nagħtu bidu għall-proġett ta’
refurbishment ġewwa l-uffiċini tal-Kunsill fejn fost oħrajn, ir-reception tal-Kunsill se tingħata dehra
isbaħ u aktar organizzata. Se tiġi rranġata wkoll waħda mill-kmamar tal-banju sabiex tkun aċċessibbli
għal persuna b’dizabbiltà. Il-ħsieb huwa li fil-ġimgħat ta’ wara jsir ukoll xi tisbiħ u ri-organizzar talback office kif ukoll tal-uffiċċju tas-Segretarju Ezekuttiv.
Permezz ta’ inizjattivi differenti, pruvajna nzidu l-parkeġġ madwar il-lokalità. Fix-xahar ta’ Mejju saru
l-marki għal parkeġġi ġodda fi Pjazza Palma u l-pjazzetta ta’ biswitha filwaqt li fix-xahar ta’ Diċembru
għandu jingħata bidu għax-xogħol biex isir ri-organizzar ta’ parkeġġi viċin il-ħwienet fi Triq l-Imtarfa.
Matul ix-xhur li ġejjin għandna wkoll naraw xogħlijiet għaddejja fi Triq ir-Reġimenti Maltin fejn ukoll
se jizdiedu l-parkeġġi kwazi bid-doppju ta’ dak li hemm fil-prezent. B’dawn il-proġetti zgħar qed
nantiċipaw li b’kollox inkunu zidna mat-30 parkeġġ ġdid, 3 parkeġġi għal persuni b’dizabbilità u se tiġi
introdotta bus bay ġdida biswit dik li hemm prezenti fi Triq ir-Reġimenti Maltin sabiex b’hekk inkunu
nistgħu nerġgħu noħolqu terminus għar-residenti tagħna fil-qalba tar-raħal. Dan wara li kien hemm
u għad hemm ħafna lmenti mir-residenti dwar is-sistema prezenti, li waħda tistenna fi Triq irReġimenti Maltin u l-oħra ħdejn il-bandli.
Matul ix-xhur li ġejjin, se jkun qed jizdied il-culvert fi Triq l-Imtarfa sabiex jinqabad aktar ilma tax-xita.
Dan ix-xogħol se jsir bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali,
liema Ministeru għadu responsabbli tal-ġnien magħruf bħala l-bandli.
Se jibqgħu jiġu intensifikati d-diskussjonijiet bejn il-Kunsill Lokali u l-Gvern Ċentrali biex issir
manutenzjoni fuq il-ħajt u t-triq ta’ Triq il-Kavallier Vincenzo Bonello li jidhru li qed iċedu. Bil-proposta
tal-Gvern Ċentrali li jkun responsabbli totalment mit-toroq kollha ta’ Malta, qed nisperaw

għaldaqstant li din it-triq tkun waħda minn dawk li se tiġi trattata f’qasir zmien sabiex jitneħħa kull
periklu. Għalkemm il-Kunsill jixtieq li t-triq titwessa’ b’tali mod li zewġ vetturi jkunu jistgħu jgħaddu
b’mod komdu filwaqt li tkun tista’ tiġi introdotta bankina li takkomoda nies telgħin u nezlin b’mod
sigur, mhux qed neskludu l-possibbiltà li din it-triq tiġi fuq direzzjoni unika. Dwar din il-possibbiltà lKunsill se jkun qed jikkonsulta fil-qrib aktar mar-residenti tagħna biex possibbilment tittieħed l-aħjar
deċizjoni għal kulħadd.
Mal-Gvern Ċentrali qed issir ukoll pressjoni sabiex isir ir-resurfacing ta’ Triq il-Maqdes Ruman kif ukoll
Triq il-Konti Salv Manduca. Toroq oħra li se nibdew nagħmlu pressjoni mal-Gvern Ċentrali biex isiru
huma Triq (Pjazza) San Oswald u z-zona ta’ Triq Slampa.
Xogħlijiet oħra li saru matul din is-sena kienu t-tindif bil-powerwash fil-passaġġi ta’ Triq il-Ġizimin,
tpoġġija ta’ tabelli u marki fil-parkeġġ ta’ Triq il-Gladjoli, twaħħil ta’ grada mal-entratura tax-xelter
tal-gwerra u fl-isqaq ta’ Triq Gregorio Carafa, bini mill-ġdid ta’ parti mill-bankina fi Triq l-Imtarfa wara
li sfat imkissra minn trakk, manutenzjoni fuq bus shelters, zieda ta’ pots ġodda, twaħħil ta’ bankijiet
ġodda u manutenzjoni fuq il-bejt tal-Kunsill.
Inizjattiva oħra li diġà bdejna naħdmu fuqha hija l-pubblikazzjoni ta’ photobook dwar l-Imtarfa. Ilħsieb huwa li nippubblikaw ktejjeb li fih primarjament nuru r-rikkezza tal-lokalità tagħna b’mod
vizwali, permezz ta’ ritratti dwar il-binjiet kif ukoll drawwiet u attivitajiet diversi u anke xi
personalitajiet lokali. Ir-ritratti fuq dan il-ktejjeb se jittieħdu kollha minn fotografu lokali, Reuben
Seychell, filwaqt li l-editorjal se jkun f’idejn l-istoriku Vincent Zammit, li diġà huwa midħla sewwa malImtarfa u għandu x-xewqa wkoll li ‘l quddiem jgħina fit-tfassil u l-pubblikazzjoni ta’ ktejjeb ieħor dwar
l-istorja, aktar fid-dettall, tal-Imtarfa.
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