KUNSILL LOKALI TAL-IMTARFA

MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa

IS-SEBA’ LEĠIŻLATURA
Laqgħa Numru 26
L-Erbgħa 24 ta’ Marzu 2021

Il-Kunsilli Lokali tal-Imtarfa ltaqa’ onlajn fil-5:30 ta’ filgħaxija.

PREŻENTI:
Dott. Daniel John Attard – Sindku
Kyle Mifsud – Viċi Sindku
Marika Sammut Dimech – Kunsillier
Simon Paul Fenech – Kunsillier

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):

ASSENTI
Christianne Mifsud – Kunsillier

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Josette Micallef – Segretarju Eżekuttiv

KUNSILL LOKALI TAL-IMTARFA, TOWN CENTRE, TRIQ IR-REĠIMENTI MALTIN, MTARFA

Minuti

26.1

Qari tal-Apoloġiji

26.1.1

Is-SE infurmat li ma kienx hemm ittri ta’ apoloġiji u għaldaqstant il-Kunsillier Mifsud ġiet
meqjusa bħala assenti.

26.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 25

26.2.1

Is-Segretarju Eżekuttiv (SE) preżentat il-minuti tal-laqgħa preċedenti li kienu meqjusa
moqrija.

26.2.2

Il-minuti tas-seduti numru 25 ġew approvati b’mod unanimu u ġew ffirmati mis-Sindku u
mis-SE.

26.3

Kommunikazzjoni mis-Sindku

26.3.1

Is-Sindku informa li hu u l-Kunsillier Sammut Dimech kienu ltaqgħu ma’ xi residenti ta’ Binja
Qlejgħa B fejn dawn indikawlhom il-problemi strutturali li kellha l-Binja tagħhom.

26.3.2

Is-Sindku informa wkoll li wara ħafna insistenza tal-Kunsill ma’ entitajiet differenti, matul dik
il-ġimgħa kien inbeda x-xogħol fuq ir-rampa ta’ Binja Buqana Ċ.

26.3.3

Is-Sindku informa li kienet baqgħat għaddejja l-kommunikazzjoni dwar il-proġett ta’ Pjazza
San Oswald. Is-SE infurmat li l-Perit tal-Kunsill kien qed jaħdem fuq il-BOQ u l-pjanti ġodda
u wara kienet se tiddaħħal applikazzjoni għal DNO.

26.3.4

Is-Sindku informa wkoll li kellu feedback pożittiva dwar l-applikazzjoni tal-bosk għal
aċċessibbilità aħjar. Huwa qal li dan ifisser li kemm-il darba dawn il-proġetti
jimmaterjalizzaw, il-Kunsill ikun irnexxielu jgħaqqad il-bosk mal-pjazza ta’ San Oswald u San
Oswald mal-ġnien fi Triq is-27 ta’ April.

26.3.5

Is-Sindku informa li kellu wkoll feedback dwar il-proġett tal-pjazza fejn kien ġie infurmat li
kien hemm laqgħa bejn rappreżentanti tal-Kurja u tal-Ministeru tal-Infrastruttura u Proġetti
Kapitali fejn il-membri tal-Kurja infurmaw li kien hemm l-impenn min-naħa tal-Kurja li
tinbena Knisja minflok il-parkeġġ. Hawnhekk ingħaqad onlajn il-Viċi Sindku. Il-ħin kien is5:55pm. Is-Sindku informa li min-naħa tal-Ministeru kienu qed jistennew il-pjanti min-naħa
tal-Kurja biex ikunu jistgħu jimxu bl-emendi b’mod speċjali kif se jimpattaw fuq il-proġett
tal-pjazza. Dawn il-pjanti kellhom jiġu mgħoddija lill-MIKellhom jghadduhom sal-ahhar ta’
Marzu.

26.3.6

Is-Sindku informa li waslulu talbiet ghal parkegġġi għall-muturi fi Triq Dar il-Kaptan. Is-SE
infurmat li hi u l-Perit tal-kunsill kienu daru ż-żona kollha u individwaw numru ta’ bankini li
setgħu jiċkienu biex jakkomodaw parkeġġ għal muturi jew vetturi. Min-naħa l-oħra
ovvjament dawn kienu se jieħdu fit-tul biex jiġu implimentati għaliex wara li tirċievi l-pjanti
mill-Perit kienet għadha trid tgħaddihom lil TM għall-approvazzjoni u lil IM għall-
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implimentazzjoni. Kien hemm qbil għaldaqstant li s-SE għandha tqabbad lill-ħaddiema talKunsill biex b’mod temporanju jiġu mmarkati żewġ parkeġġi fuq il-bankina bejn Binja
Msieraħ u Dar il-Kaptan.
26.3.7

Is-Sindku informa li huwa u s-SE kienu reġgħu kienu preżenti għal laqgħa oħra mal-Perit ta’
Studjurban dwar il-proposti għall-proġett Slow Streets. Il-Perit Zammit kien preżenta rrapport u dan kien ġie mgħoddi lill-kunsilliera kollha biex jevalwawh qabel il-laqgħa. IsSindku informa li huwa personalment kien qabel mal-proposti kollha li ġew sottomessi.
Hawnhekk semma’ li l-aktar żewġ proposti importanti kienu biex Triq il-Kavallier Vincenzo
Bonello ssir fuq direzzjoni waħda, ‘il fuq biss. Din tkun biss b’sistema temporanja u riversibbli
biex jekk ikun hemm bżonn li tintuża fiż-żewġ direzzjonijiet ghal xi raġuni, xorta waħda tista’
tinbidel mingħajr inkonvenjenza. Huwa qal li eżempju ta’ x’jista’ jsir huma bollards jinqalgħu
ma’ tul it-triq kollha u marki kkuluriti mal-art. Il-Kunsill kollu qabel ma’ din il-proposta.

26.3.8

Huwa tenna’ wkoll li fid-dawl li din it-triq kien hemm qbil li ssir fuq direzzjoni unika, dan kien
ifisser ukoll li l-ħruġ mill-Imtarfa jista’ jsir biss minn Triq l-Istazzjon jew minn Triq l-Imtarfa.
It-tieni proposta kienet li Triq ir-Reġimenti Maltin tiġi wkoll fuq direzzjoni unika bi dħul biss
min-naħa ta’ Triq San David u ħruġ lejn Triq Sir Leslie Rundle. Huwa qal li b’mod ħolistiku din
il-proposta tikkumplimenta d-deċiżjoni ta’ qabilha għaliex awtomatikament il-vetturi li jkunu
fi Triq ir-Reġimenti Maltin u Triq it-Torri tal-Arloġġ se jiġbdu lejn Triq l-Istazzjon. Dan ifisser
li fiż-żewġ każijiet, il-parti l-oħra tat-triq li issa mhux se tintuża mit-traffiku tkun tista’ tintuża
biex wieħed jimxi u/jew isuq ir-rota mingħajr inkwiet jew periklu, biż-żewġ każijiet ikunu fuq
l-istess prinċipju li jkun kollox riversibbli. Hawnhekk il-Kunsill kollu qabel ukoll mat-tieni
proposta.

26.3.9

Is-Sindku insista li huwa importanti li ladarba kulħadd qed jaqbel, il-Kunsill kollu jkun
magħqud u jifhem li d-deċiżjoni qed tittieħed bħala vot wieħed. Kien hemm qbil li s-SE
għandha tibgħat il-kommunikazzjonijiet neċessarji sabiex kemm TM kif ukoll IM ikunu jafu
bid-deċiżjonijiet meħuda u wara ssir sessjoni ta’ informazzjoni għar-residenti kollha biex
ikunu jafu b’dawn il-miżuri.

26.4

Laqgħa dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart

26.4.1

Il-Kunsillier Fenech intalab jagħti dettalji dwar laqgħa li kien attenda għaliha. Huwa qal li
skont ma ġie infurmat, din kienet biss l-ewwel laqgħa minn serje ta’ laqgħat oħra dwar dan
is-suġġett. L-offerti għall-ġbir ta’ skart min-naħa tar-Reġjuni kienu se jiġu ppubblikati 20212022. Għaldaqstant dawk il-Kunsilli li għandhom offerti li se jiskadu sas-sena d-dieħla kienu
qed jiġu mitluba jagħmlu estensjoni tal-kuntratt li għandhom fis-seħħ sakemm tiġi awarded
l-offerta tar-Reġjun. Wara diskussjoni kien hemm qbil li l-membri tal-kunsill tal-Imtarfa ma
jaqblux fil-prinċipju ma’ din il-proposta. Min-naħa tagħha, is-SE infurmat li kienet se
tikkomunika mal-awtoritajiet biex tara jekk il-Kunsill kellux obbligu li jifforma parti minn dan
il-grupp inkella setax ikompli jħaddem il-kuntratt għal rasu.

26.5

Laqgħa Pubblika Annwali

26.5.1

Is-SE infurmat li skont Kap 363, para 70, il-Kunsilli Lokali għandhom isejħu żewġ laqgħat
annwali tal-lokalità, waħda sal-15 ta’ Diċembru biex jiġu preżentati l-estimi u laqgħa oħra
sal-15 ta’ April biex jiġi preżentat ir-rapport amministrattiv, ir-rapport finanzjarju u l-Pjan ta’
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Ħidma. Kien hemm qbil li għaldaqstant għandha ssir laqgħa pubblika nhar l-Erbgħa 14 ta’
April fil-5:00pm.
26.5.2

Is-SE fakkret lill-Kunsilliera kollha biex jgħaddulha l-kopja tar-rapport tagħhom minħabba li
dan kellu jkun mehmuż mar-rapport amministrattiv.

26.6

Mtarfa FC u YN

26.6.1

Is-Sindku informa li kien inbeda xogħol fuq il-grawnd tal-futbol tal-Imtarfa FC/YN bla preavviż min-naħa tal-kuntrattur. Hawnhekk huwa qal li hu personalment jaqbel mal-proġett
inniffsu però ma jaqbilx ma kif ġraw l-affarijiet, u l-paniku li nqala’ sa ċertu punt kien
ġustifikat.

26.6.2

Huwa informa min-naħa l-oħra li l-Imtarfa FC/YN kienu mgħarrfa bid-diskussjonijiet biex
tinstab soluzzjoni permanenti u l-prospetti huma li l-grawnd tar-Rabat Ajax jingħata lillImtarfa. Hekk kif il-proċeduri u d-diskussjonijiet kollha jkunu terminati, għandu jiġi ffirmat
MoU bejn ir-rappreżentanti kkonċernati.

26.7

Fondi tal-LESA – Proġetti fil-komunitajiet

26.7.1

Is-SE infurmat li kienet irċeviet kommunikazzjoni dwar fondi li l-Aġenzija LESA kienet lesta li
tqassam lill-Kunsilli Lokali biex isiru proġetti għar-riġenerazzjoni tal-lokalitajiet. Lapplikazzjoni kienet tagħlaq fit-30 ta’ April u l-fond huwa ta’ massimu ta’ 80% tal-proġett
rebbieħ sa massimu ta’ €80,000.

26.7.2

Wara diskussjoni dwar il-linji gwida, kien hemm qbil li fid-dawl tad-deċiżjoni li għadha kif
ittieħdet, il-Kunsill għandu jdaħħal applikazzjoni għall-proposti ta’ Studjurban fir-rigward
tal-proġett Slow Streets.

26.7

Kommunikazzjoni min-naħa tal-Kunsillier Mifsud, rappreżentant talKunsill fuq ir-Reġjun Tramuntana

26.7

Il-Kunsillier Mifsud ma kinitx attendiet għal-laqgħa u għaldaqstant ma kienx hemm x’jiġi
rrappurtat.

26.8

Punti Oħra

26.8.1

Il-Viċi Sindku staqsa lis-SE jekk kinitx ittieħdet azzjoni dwar id-dawl ta’ Triq Dar il-Kaptan. Hi
infurmat li kienet tkellmet mal-kuntrattur u dan kellu jmexxi però ma tafx jekk ix-xogħol
kienx għadu pendenti jew le.

26.8.2

Is-SE intalbet tagħmel talba biex jinqata’ l-ħaxix ħażin tal-Bypass. Hija fakkret lill-Kunsilliera
li lmenti simili għandhom jibgħatuhom permezz ta’ email lill-istaff b’kopja lilha u li wieħed
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m’għandux jistenna l-laqgħa tal-kunsill biex jirrapurtahom. Fakkret ukoll li l-uniċi lmenti li
għandhom jiġu diskussi waqt il-laqgħa huma dawk li jeħtieġu deċiżjoni mill-Kunsill.
26.8.3

Is-SE infurmat li kull Kunsill Lokali kien irċieva kommunikazzjoni mid-DLG fir-rigward talkuntratt li uħud mill-Kunsilli Lokali kienu daħlu għalih li joffri servizz ta’ manutenzjoni fuq
kompjuters ta’ residenti bla ħlas, fejn il-Kunsilli ġew infurmati li tali funzjoni mhix firresponsabbiltà tal-Kunsill u għaldaqstant ma jistax jonfoq fondi pubbliċi għal dan il-għan. IlKunsill qabel li dan ifisser li l-Kunsill ma jistax ikompli jitratta mal-kuntrattur dwar din ilkwistjoni.

26.8.4

Is-SE infurmat li kienet għaddiet kopja tar-rapport li l-Kunsill kien ikkummissjona mingħand
il-konsulent ekoloġiku fir-rigward tas-soft areas kollha tal-lokalità. Kien hemm qbil li għandu
jiġi mitlub jattendi għal laqgħa fejn jagħti spjega tiegħu.

26.8.5

Is-SE infurmat li kienet irċeviet kommunikazzjoni mingħand ir-Reġjun Tramuntana fejn qed
jitolbu lill-Kunsill jiddeċiedi jekk jaqbilx li jkun hemm servizz ta’ Contracts Manager għarReġjun kollu fejn dan ikun imqabbad mill-Kunsill Lokali u mħallas skont il-ħin u s-serivzz li
jagħti. Il-Kunsill ma jaqbilx mal-prinċipju tal-Contracts Manager li ma jkunx fiss mal-kunsill
inniffsu.

26.8.9

Is-SE infurmat li r-Reġjun Tramuntana kien lest li jagħmel tajjeb għall-installazzjoni ta’ 3 CCTV
cameras li għandhom ikunu mwaħħla sa Mejju li ġej. Il-Kunsill kien diġà identifika żewġ żoni,
Triq ir-Reġimenti Maltin u Triq Gregorio Carafa u għaldaqstant kien hemm bżonn i tiġi
identifikata triq oħra. Kien hemm qbil li din għandha tkun Binja Qlejgha faccata tal-iskola.

26.8.10

L-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali flimkien mal-Ministeru għall-Enerġija kienu qed jitolbu lil
kull Kunsill jidentifika sa 5 postijiet fejn jistgħu jiġu installati charging pillars għal vetturi
elettriċi. Is-SE infurmat li l-aħħar kommunikazzjoni li ntbagħtet min-naħa tal-Kunsill kienet
saret talba li jkun hemm charging pillar fi Triq ir-Reġimenti Maltin jew fil-Pjazza. Wara
diskussjoni kien hemm qbil li t-talba tal-Kunsill għandha tkun għal charging pillar fi Triq irReġimenti Maltin, ieħor fi Triq l-Imtarfa ħdejn il-kanċell tal-iskola u ieħor fit-turning circle ta’
Triq Sir David Bruce.

26.8.11

Is-SE infurmat li l-accountant tal-Kunsill kienet bagħtet kommunikazzjoni fejn qed titlob li rrata tagħha titla’ għal €350 fix-xahar eskluż il-VAT. Kien hemm qbil li s-SE għandha
tikkomunika magħha u titlobha li għal din is-sena ttella’ l-ammont b’€25 fix-xahar din is-sena
u terġa’ żżidhom fuq is-sena ta’ wara.

26.8.12

Is-SE infurmat li kienet irċeviet ittra mid-Direttorat għal Servizzi Edukattivi sabiex il-Kunsill
jinnomina President għall-Kunsill Skolastiku. Hija fakkret li din hija parti mill-funzjonijiet li
għandu l-Kunsill Lokali. Kien hemm qbil li l-Kunsill għandu jinnomina lil Antoine Vella.

26.9

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda tal-Pagamenti

26.9.1

Il-Kunsill approva l-lista tal-pagamenti (Skeda Nru. 3/2021), kopja tagħha mehmuża. IlKunsillier Sammut Dimech proponiet l-approvazzjoni filwaqt li l-Kunsillier Fenech issekonda
u għaldaqstant il-lista tal-pagamenti ġiet iffimata mis-Sindku u mis-SE.
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26.10

Tmiem tal-laqgħa u d-data tas-seduta li jmiss

26.10.1

Il-laqgħa spiċċat fis-7:25pm u ġiet aġġornata għall-Erbgħa 14 ta’ April fis-5:30pm.

Konfermati, illum l-Erbgħa 14 ta’ April 2021.

Dr Daniel John Attard
Sindku

Josette Micallef
Segretarju Eżekuttiv
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