Kunsill Lokali Mtarfa

Rapport Amministrattiv
Sena 2018

Ikkumpilat minn Josette Micallef, Segretarju Eżekuttiv

Dan ir-rapport amministrattiv ikopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru 2018 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’ Diċembru 2018, il-Kunsill iltaqa’ erbatax-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:
L-Amministrazzjoni tal-Kunsill, bir-responsabilitajiet kollha skont l-Att XV tal-1993 dwar il-Kunsilli
Lokali, tmexxiet mis-Segretarju Eżekuttiv, u jgħinuha fl-ezekuzzjoni tad-dmirijiet kien hemm tim ta’
tlett impjegati oħra. L-amministrazzjoni fl-inter tagħha kienet komposta kif ġej:
•
•
•
•

Josette Micallef bħala s-Segretarju Ezekuttiv tal-Kunsill;
Katia Fenech, Uffiċjal Eżekuttiv, Skala 13
Emmanuel Cristina, skrivan misluf mill-RSS;
Raymond Scerri, skrivan fuq skema tal-Ħaddiema Komunitarji (CWSEF)

Fil-bidu ta’ Ottubru 2018, zdied ukoll Sandro Calleja Pandolfino, skrivan fuq l-Iskema tal-Ħaddiema
Komunitarji (CWSEF) filwaqt li fl-aħħar tas-sena, is-Sur Emmanuel Cristina rtira mill-kariga bl-età. Filbidu ta’ Diċembru, Katia Fenech ġiet promossa għal Assistent Uffiċjal Prinċipali.
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 Twanny 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 2018, il-Kunsill kellu l-ammont ta’ €264, 963 bħala allokazzjoni diretta
min-naħa tad-Dipartiment għall-Kunsilli Lokali, fejn madwar €80,000 minnhom tmur direttament fuq
infiq amministrattiv, €290,400 kienu vvutati għal spejjez kuntrattwali u manutenzjoni ġenerali tallokalità, u €21, 400 kienu vvutati għal infiq kapitali.
Għas-sena 2019, il-Kunsill se jkollu allokazzjoni ta’ €279, 482 jiġifieri hemm żieda ta’ €14, 519 aktar
mis-sena ta’ qabel min-naħa tal-Gvern Ċentrali.
Aktar dettalji dwar kif huwa pjanat li tintefaq l-allokazzjoni tas-sena li ġejja se ttihomlna l-accountant
tal-Kunsill.
MANUTENZJONI:
Matul is-sena 2018, baqa’ jkun hemm kontinwità fuq ix-xogħol li jsir mill-handymen. Bħal dejjem, ixxogħol jitqassam madwar il-lokalità kollha u jvarja minn irranġar ta’ ċnut, zebgħa mal-art, bdil ta’
sinjali tat-traffiku, manutenzjoni fuq ġonna, bankijiet u planters u traqqigħ ta’ toroq fost oħrajn.

Sar ukoll traqqigħ bil-hot asphalt fi Triq San David, ranep biex jiffaċilitaw l-uzu ta’ bankini minn
persuni li juzaw is-siġġu tar-roti kif ukoll ġie rranġat il-konkos fi Triq in-Narċis biex tittaffa’ l-problema
tal-ilma tax-xita.
Permezz ta’ kuntratt privat ħadna ħsieb il-manutenzjoni tal-bozoz kif ukoll installazzjoni ta’ oħrajn
ġodda. Matul din is-sena nbidlet is-sistema tal-wiring ta’ parti minn Ġnien is-Sinjura filwaqt li kemm
hemm kif ukoll madwar iċ-ċentru tal-Imtarfa, tneħħew it-timers u minflok il-bozoz qed jixgħelu
b’sistema ta’ sensors intelliġenti, magħrufin bħala photocells u għaldaqstant id-dawl jixgħel u jintefa’
skont id-dawl naturali. B’mod regolari wkoll baqgħu jsiru rapporti lill-Korporazzjoni Enemalta għal
dawk il-bozoz li mhumiex responsabbiltà diretta tal-Kunsill.
Grazzi għall-Ministeru għall-Infrastruttura qed issir manutenzjoni fuq il-ħitan li jagħtu għal fuq Triq lIstazzjon wara li partijiet minnu bdew jaqgħu għal fuq it-triq. Il-ħitan ġew imnaddfa mill-ħaxix selvaġġ
u issa qegħdin fil-proċess li jibda jiġi installat fencing mat-tul u l-għoli kollu tal-ħajt sabiex jitneħħa lperiklu kompletament.
Minħabba li l-maġġorparti tal-bus shelters fil-lokalità tagħna issa għamlu zmienhom, il-Kunsill wasal
għal arranġament ma’ Transport Malta biex jinbidlu zewġ xelters u jizdied wieħed fi Triq l-Imtarfa.
Nafu wkoll li l-kumplament għandhom bzonn li jinbidlu u għaldaqstant il-Kunsill qed jesplora lpossibbilitajiet kollha biex ir-residenti tagħna jkunu moqdija aħjar f’dan ir-rigward.
Wara applikazzjoni li saret min-naħa tal-Kunsill, id-Direttorat tar-Restawr ġentilment aċċetta li
jirrestawra l-monument (coat of arms) tal-Military Fire Station li jinsab fi Triq San David. Ix-xogħol sar
minn restawratur tal-istess direttorat u ħa madwar tlett ġimgħat b’kollox.
SERVIZZI:
Il-Kunsill għandu wkoll numru ta’ kuntratti oħra li jagħtu servizzi 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.
Għalkemm għad għandna numru zgħir ta’ residenti li għadhom iwebbsu rashom, jidher li l-ġabra taliskart bieb bieb issa ndrat sew. Minn l-aħħar ta’ Ottubru, kien hemm bidla oħra fejn ġiet introdotta lborza organika, dik bajda, fuq bazi ta’ tlett darbiet fil-ġimgħa, u għaldaqstant, issa l-borza s-sewda
qed tinġabar biss tlett darbiet fil-ġimgħa minflok ħamsa filwaqt li dik griza baqgħat tinġabar darbtejn
fil-ġimgħa. Bidla oħra kienet it-tneħħija tal-borza s-sewda kull nhar ta’ Ħadd.
Relatat mas-servizz tal-ġbir tal-borza organika, il-Kunsill assigura li r-residenti tiegħu jkunu jistgħu
jiġbru l-kontenituri tal-iskart mill-uffiċċju tal-Kunsill (il-kontenitur l-aħdar) u mil-lokalità nnifisha (ilkontenituri l-grizi). B’kuntratt separat mal-Iskema tal-GreenMT, nieħdu ħsieb ukoll li kull l-ewwel
Ġimgħa tax-xahar jinġabar il-ħġieġ minn quddiem kull residenza.
Kif forsi ħafna nnutaw, fil-prezent għandna numru ta’ cctv cameras li għenu qatigħ biex jinqata’ labbuz sfrenat li kellna mal-lokalità kollha. Bl-għajnuna tal-LESA għandna nilħqu wkoll lil dawk li xorta
waħda għadhom joħorġu l-borza s-sewda fil-ġurnata li suppost tinħareġ dik griza jew bajda, b’mod

speċjali f’dawk iz-zoni fejn il-borza tinġabar minn post komuni, bħalma jiġri viċin xi blokok tal-Gvern
jew quddiem it-Torri tal-Arloġġ.
Nistgħu ngħidu wkoll li r-rimi tal-batteriji wzati kif ukoll oġġetti elettroniċi zgħar (WEEE) ġo trolley li
hemm apposta għal dan l-għan fl-uffiċċju tal-Kunsill huma verament popolari u huma l-bosta li
jagħmlu uzu minnhom b’mod regolari.
Ċertament li l-manutenzjoni tas-soft areas li għandna madwar il-lokalità huwa kuntratt li jieħu ħafna
ħin u enerġija b’mod speċjali fid-dawl tal-estent ta’ planters u zoni msaġġra li jezistu. Ix-xogħol jinkludi
ħart, zbir, qlugħ ta’ siġar aljeni, tħawwil ta’ pjanti u siġar ġodda u tisqija b’mod speċjali fix-xhur tassajf.
Ċertament li pjaċir tagħna naraw li l-paġna ta’ facebook tagħna illum laħħqet ‘il fuq minn 2800 like, li
jfisser li qabzet l-ammont ta’ residenti li għandna fil-lokalità! Dan ifisser li possibbilment il-paġna
tagħna għandha l-ikbar numru ta’ likes a proporzjoni tar-residenti li fiha l-lokalità meta mqabbla ma’
Kunsilli oħra. Minbarra din il-paġna, il-Kunsill għandu wkoll paġna oħra, dik ta’ Military Mtarfa kif
ukoll joffri s-servizz ta’ emails li jintbagħtu direttament fl-indirizz personali tal-persuna b’dak kollu li
jkun għaddej (database).
Bħal kull sena, matul ix-xahar ta’ Ottubru ngħata l-vaċċin tal-influwenza lil madwar 80 anzjan/a fillokalità tagħna.
ATTIVITAJIET:
Din is-sena l-attivitajiet organizzati mill-Kunsill ma naqsux. Dawn kienu jikkonsistu minn pageant fi
zmien il-Ġimgħa l-Kbira organizzat flimkien mal-Imtarfa Drama Group, żjara tal-vari tal-Ġimgħa lKbira, ħarġa għall-anzjani ġewwa Għawdex, zjara lir-Redentur tal-Isla u l-ħarġa għall-monti tal-Birgu.
Ovvjament matul ix-xahar ta’ Diċembru ttellgħu wkoll numru ta’ attivitajiet relatati mal-Milied
bħalma huma l-ħarġa għal Għawdex għall-presepju ħaj, ikla tal-komunità u festin għall-anzjani.
Nhar it-28 ta’ April, ittellgħet l-attività ta’ Jum l-Imtarfa, li din is-sena nzammet f’Dar Kenn għal
Saħħtek filwaqt li l-akbar attività li ttellgħet kienet bla dubju z-zjara tal-ġemellaġġ ġewwa
Pumpherston fl-Iskozja ta' kwazi 50 persuna li rrapprezentaw il-lokalità u l-Kunsill tagħna tal-Imtarfa.
Għal din iz-zjara ntagħzlu numru ta’ persuni li jirrapprezentaw lill-entitajiet lokali filwaqt li numru
sabiħ mill-grupp kien irrapprezentat mir-residenti tagħna. Ċertament li kienet esperjenza sabiħa għal
kull min attenda u li minnha ġejna lura b’ħafna aktar tagħrif dwar sistemi u mizuri li jimxi fuqhom
gvern lokali Skoċċiz.
Fis-sena 2018 ittellgħet ukoll l-attività nazzjonali, Military Mtarfa, fejn din is-sena reġgħet kienet ta’
suċċess, b’mod speċjali bil-ftuħ ta’ parti mix-xelter li jinsab taħt l-eks sptar. Għal darb’oħra reġa’ kien
hemm wirjiet u esebizzjonijiet, re-enactments kif ukoll salut ġewwa ċ-Ċimiterju tal-Imtarfa fejn wara
kien hemm konvoj b’numru sabiħ ta’ vetturi militari.
PROĠETTI:
Ftit qabel is-sajf, ingħata bidu għall-proġett ta’ refurbishment ġewwa l-uffiċini tal-Kunsill fejn fost
oħrajn, ir-reception tal-Kunsill ingħatat dehra isbaħ u aktar moderna. Ġiet irranġata wkoll waħda millkmamar tal-banju sabiex issa saret aċċessibbli għal persuni b’dizabbiltà.

Permezz ta’ xogħlijiet min-naħa tal-Gvern Ċentrali, ingħata bidu għar-rikostruzzjoni ta’ Triq il-Maqdes
Ruman u Triq Fremantle kif ukoll aktar riċentament fuq Triq il-Konti Salv Manduca. Ix-xogħol ta’
rikostruzzjoni għandu jitkompla wkoll f’numru ta’ toroq oħrajn.
Għal Mejju l-Kunsill ingħata l-aħbar sabiħa u li tant kienet mixtieqa li l-applikazzjoni għall-fondi sabiex
jiġi rrestawrat it-torri tal-arloġġ u jinbena ċentru ta’ interpretazzjoni kienet ġiet approvata. Bħala
parti minn dan il-proġett, il-Kunsill ikkommetta ruħu li jfaddal u jħallas għal €100,000 li huma biss
20% mill-ispiza sħiħa għar-restawr u l-binja l-ġdida. Sal-lum inħarġet offerta għar-restawr tat-torri kif
ukoll għad-dawl u qegħdin fil-proċess li jiġu aġġudikati. Flimkien mal-periti qegħdin ukoll naħdmu
biex fi ftit jiem oħra tiġi ppubblikata l-offerta għall-bini taċ-ċentru tal-interpretazzjoni.
Sadanittant, ilħaqna ftehim mal-Gvern Ċentrali sabiex fuq l-istess linja taċ-ċentru tal-interpretazzjoni,
jiġu mgħoddija pjanti lill-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura biex jinbeda l-proġett tarriġenerazzjoni tal-pjazza u z-zieda fil-parkeġġi ta’ Triq ir-Reġimenti Maltin kwazi bid-doppju ta’ dak li
hemm fil-prezent. Se tiġi wkoll introdotta bus bay ġdida biswit dik li hemm prezenti fi Triq irReġimenti Maltin sabiex b’hekk inkunu nistgħu nerġgħu noħolqu terminus għar-residenti tagħna filqalba tar-raħal.
INIZJATTIVI OĦRA:
Matul din is-sena l-Kunsill ħa ħsieb idaħħal zewġ applikazzjonijiet għar-rebħ ta’ fondi għal proġett ta’
networking u ieħor għal skambju ta’ zgħazagħ. Sfortunatament iz-zewġ applikazzjonijiet tagħna ma
ntagħzlux għalkemm tpoġġew fuq il-waiting list.
Skema oħra li l-Kunsill japplika għaliha ta’ kull sena kienet dik tal-għajnuna għal-libreriji fejn il-Kunsill
ikkommetta ruħu li jonfoq €800 għall-irranġar tal-librerija u jieħu lura sa massimu ta’ €400. Minħabba
li din is-sena l-iskema ffukat fuq manutenzjoni u xiri ta’ apparat, il-Kunsill ħa ħsieb li jibdel id-dwal
kollha għal LED panels u nxtraw ukoll numru ta’ siġġijiet biex jintuzaw minn min ikun irid jaqra jew
jagħmel ftit ħin fil-kwiet fil-librarija. Għalkemm ma kienx hemm ebda skema għal kotba ġodda, ilKunsill xorta waħda alloka €300 f’kotba biex jinxtraw numru ta’ kotba li nħarġu din is-sena għallbenefiċċju tar-residenti tagħna. Dan ukoll fid-dawl li xahar wara xahar ġie nnutat li s-self ta’ kotba
mill-fergħa tal-librerija tagħna dejjem qed jizdied.
Wara t-tiġrif tal-belvedere tal-bosk il-Kunsill reġa’ fetaħ l-aċċess għal parti minnu sabiex jerġa’ jibda
jitgawda mill-pubbliku. Grazzi għall-Ministeru tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali ngħatat
l-assistenza meħtieġa biex isir ix-xogħol preliminari tat-tħammil tal-materjal li waqa’ għal isfel u
għaldaqstant il-pass li jmiss huwa li jibda l-bini mill-ġdid tal-belveder inniffsu. Sadanittant, lenvironmental manager tal-Kunsill baqa’ għaddej bir-rijabilitazzjoni tal-bosk min-naħa ambjentali u
f’dawn l-aħħar xhur ingħatat dehra differenti lil din iz-zona billi ġie kreat passaġġ fil-parti ta’ taħt issiġar u li ġie mdawwar ukoll bi stakes tal-injam u ħabel biex possibbilment in-nies li jzuruh izommu
biss mal-parti li jistgħu jidħlu fiha. Fil-parti l-oħra ntefgħu zrieragħ apposta biex jinbeda saff ta’
arbuxelli u fjuri indiġeni biex aktar ma jgħaddi z-zmien, din iz-zona terġa’ tibda tidher aktar bħala
bosk, wara li l-qtugħ ta’ numru ta’ siġar tal-ewkaliptus ħalla z-zona pjuttost miftuħa u mhux daqstant
affollata. Dan kien però parti mill-proċess mill-istess rijabilitazzjoni taz-zona għaliex is-siġar il-ġodda
għandhom bzonn tad-dawl tax-xemx u li jkunu ‘l bogħod mill-weraq, l-għeruq u s-siġar tal-ewkaliptus
in ġenerali biex ikunu jistgħu jikbru biex ‘il quddiem jiffurmaw foresta urbana. Kif wieħed forsi jista’
jinnota wkoll, iz-zona qed titħalla kemm jista’ jkun fin-natural tagħha sabiex il-flora u l-fawna
possibbilment ma tiġix disturbata, anzi nagħtu lok lill-insetti, friefet, kamaleonti, zrinġijiet u għasafar
biex ikattru aktar.

Marbut mal-ambjent ukoll għandna l-proġett komunitarju fejn ir-residenti qed jintalbu li jkabbru xtieli
ta’ arbuxelli u siġar indiġeni biex ‘il quddiem dawn jitħawlu f’xi lok jew ieħor madwar il-lokalità
tagħna. Dan ifisser li fi zmien sentejn oħra, inkunu l-ewwel Kunsill Lokali li ħawwel mat-300 siġra fillokalità kollha mkabbra esklussivament mir-residenti tagħna stess.
Il-Kunsill Lokali tal-Imtarfa kien ukoll wieħed mill-Kunsilli li laqa’ l-istedina tal-Assoċjazzjoni għallKunsilli Lokali sabiex ġie ffirmat Memorandum of Understanding li la hu u lanqas entitajiet oħra fillokal m’għandhom jitilqu fil-beraħ bziezaq tal-helium waqt attivitajiet li jiġu organizzati fil-lokalità
tagħna.
Minħabba li minn xi daqqiet ikollna lmenti li qed ikun hemm xi sewqan zejjed f’xi toroq, il-Kunsill
qabel li jwaħħal tabelli li juru l-massimu ta’ velocità fit-toroq prinċipali tagħna. Ċertament mhux se
jwaqqfu lil min irid jabbuza imma għallanqas meta jgħaddi minn ħdejhom wieħed ikun konxju li qed
jikser il-liġi u li qed ikun irresponsabbli.
Inizjattiva oħra li ħadem qatigħ fuqha l-Kunsill kienet il-pubblikazzjoni ta’ photobook dwar l-Imtarfa.
Ir-ritratti fuq dan il-ktejjeb ittieħdu kollha minn fotografu lokali, Reuben Seychell, filwaqt li l-editorjal
kien f’idejn l-istoriku Vincent Zammit, li diġà huwa midħla sewwa mal-Imtarfa u għandu x-xewqa
wkoll li ‘l quddiem jgħinna fit-tfassil u l-pubblikazzjoni ta’ ktejjeb ieħor dwar l-istorja, aktar fid-dettall,
tal-Imtarfa. Dan il-photobook jista’ jinkiseb mill-uffiċċju tal-Kunsill u ġie ppublikat f’verzjoni softbound u hard-bound.
Għal darb’oħra, il-Kunsill reġa’ wera s-sapport tiegħu għall-inizjattiva Pink October billi xegħel id-dawl
roza fuq it-torri tal-arloġġ. Konna ta’ għajnuna wkoll liz-zewġ gruppi tal-iskawz li ġentilment
organizzaw aktar minn clean up waħda fil-lokalità. Ħadna ħsieb li nilqgħu grupp ta’ skoċċizi li kienu
qegħdin fuq skambju mal-mixtla tal-Imtarfa FC. Ilqajna fi ħdanna wkoll grupp ta’ ħabsin u tajnihom lopportunità li jitgħallmu fuq il-lokalità tagħna u jzuruha flimkien.
KONKLUZJONI:
Ċertament li meta wieħed jieqaf u jisma’ dwar ix-xogħol u l-inizjattivi kollha li saru mill-Kunsill zgħir u
limitat bħal tagħna, tifhem biz-zgur li dan huwa Kunsill ħabrieki għall-aħħar. L-ammont ċkejken ta’
impjegati, kif ukoll il-finanzi li jkun kommess biex jaħdem bihom matul is-sena, zgur li ma jwaqqfux
lill-Kunsill tagħna biex jagħti l-aħjar servizz lir-residenti Mtarfin.
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