KUNSILL LOKALI TAL-IMTARFA

MINUTI

Laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-Imtarfa

IS-SEBA’ LEĠIŻLATURA
Laqgħa Numru 34
It-Tlieta 28 ta’ Ottubru 2021

Għalkemm il-pjan kien li l-laqgħa ssir fis-Sala tal-Kunsill Lokali, dakinhar waranofsinhar kien hemm qbil
li l-laqgħa ssir onlajn. Il-Kunsill iltaqa’ fil-5:30 ta’ filgħaxija.

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

ASSENTI B’APOLOĠIJI (Skont Ordni Permanenti 14A (3):
Simon Paul Fenech – Kunsillier (marid)

ASSENTI

UFFIĊJAL PREŻENTI:
Josette Micallef – Segretarju Eżekuttiv

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

Minuti

34.1

Qari tal-Apoloġiji

34.1.1

Is-SE infurmat li l-Kunsillier Simon Fenech kien talab li jiġi skużat mil-laqgħa minħabba li
jinsab marid. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni.

34.2

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Minuti 33

34.2.1

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

34.2.2

Fuq proposta tal-Viċi Sindku li ġiet issekondata mill-Kunsillier Mifsud, il-minuti tas-seduta
numru 33 ġew approvati b’mod unanimu u ġew ffirmati mis-Sindku u mis-SE.

34.3

Kommunikazzjoni mis-Sindku

34.3.1

Is-Sindku informa li sfortunatament il-Kunsill f’dawn l-aħħar ġranet kellu jerfa’ burraxka fuq
biċċa xogħol li ftit kellu responsabbiltà dwarha, eżattament dik tal-għeluq ta’ Triq San David
sabiex isiru xogħlijiet mill-kuntrattur ta’ IM. Huwa qal li matul dik il-ġimgħa kienet dehret ilil-frustrazzjoni tar-residenti għalkemm kien hemm min fehem li l-Kunsill verament ma kienx
ġie mgħarraf bl-għeluq. Huwa kompla jgħid li fil-preżent kienet qed tinġabar petizzjoni fejn
din jaraha bħala xi ħaġa pożittiva. Huwa semma’ wkoll li jekk din il-petizzjoni tiġbor il-firem
ta’ 25% tal-votanti, il-Kunsill ikun obbligat li jagħmel konsultazzjoni. Fuq suġġeriment tiegħu
kien hemm qbil li Triq ir-Reġimenti Maltin u Triq it-Torri tal-Arloġġ għalissa jibqgħu two way
sabiex jintlaħaq kompromess mar-residenti. Huwa informa li wara taħdidiet ma’ IM, kienet
qed tiġi kkunsidrata wkoll li ssir roundabout fil-bypass għal min jixtieq jaqsam għall-Imdina
u li sservi wkoll biex innaqqsu l-veloċità fil-bypass, innaqqsu l-konġestjoni minn Triq l-Imtarfa
għax wieħed jista’ jaqsam direttament lejn l-Imdina, u hemm ukoll l-għażla li wiehed jista’
jinżel minn triq l-Istazzjon u jgħaddi lejn in-Nigret mill-bypass. Wara diskussjoni kien hemm
qbil li jintalbu sett traffic lights sabiex issolvi parti mill-problema li qed tinħoloq biex ilġenituri u r-residenti jaċċessaw iż-żona tal-Iskola.

34.3.2

Is-Sindku informa li għal għada hemm laqgħa mal-HA u l-IM dwar il-kwistjoni tal-parkeġġ ta’
Binja Qlejgħa.

34.3.3

Is-Sindku informa li kien talab lis-SE sabiex tagħmel lista ta’ xogħlijiet pendenti fi Triq ilKavallier Vincenzo Bonello.

34.3.4

Is-Sindku ssuġġerixxa biex l-ikla tal-Milied bejn l-istaff u l-Kunsilliera ssir nhar is-7 ta’
Diċembru.
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34.4

Aġġudikazzjoni tal-offerta MTFLC/T/002/2021 (Re-issue) – Xiri ta’
Electric Van

34.4.1

Is-SE infurmat li kien hemm offerta waħda u li wara li saret l-evalwazzjoni l-bord kien qed
jirrakkomanda li din l-offerta tiġi aġġudikata.

34.4.2

Is-SE preżentat kopja tar-rapport tal-evalwazzjoni u dan ġie approvat.

34.4.3

Is-SE se tieħu ħsieb tmexxi bil-kumplament tal-proċedura tal-offerti.

34.5

Approvazzjoni tar-rapport finanzjarju ta’ kull kwart (Lulju –
Settembru 2021)

34.5.1

Is-SE infurmat li kienet għaddiet kopja tar-rapport finanzjarju ta’ kull kwart.

34.5.2

Hija infurmat li l-Kunsill kien għadu f’qagħda finanzjarja tajba u kellu indikatur finanzjarju ta’
11%. Il-Kunsill approva r-rapport u dan ġie ffirmat mis-Sindku u mis-SE.

34.6

Talba għal estensjoni tal-kuntratt tal-kostruzzjoni tal-Visitors Centre

34.6.1

Is-SE infurmat li reġa’ kellha talba oħra għall-estensjoni tal-kuntratt tal-kostruzzjoni talVisitors Centre.

34.6.2

Hija infurmat li l-ikbar kawża ta’ dan id-dewmien kien l-ammont kbir ta’ ħadid u
preparazzjoni li kien jeħtieġ qabel jingħata l-konkos fuq is-saqaf. Hija infurmat li fil-fatt ilkonkos kien għadu ma ngħatax għaliex kienu għadhom għaddejjin bil-konsultazzjonijiet malperiti.

34.6.3

Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni li ssir estensjoni sal-aħħar ta’ Diċembru 2021.

34.6.4

Sadanittant infurmat li l-Periti kienu talbu għal varjazzjoni fejn minflok foam kienu qed
jissuġġerixxu li jsir liquid membrane. Ir-raġuni kienet li minħabba li l-Kunsill għad m’għandux
fondi u għaldaqstant ma jistax imexxi bil-kuntratti li jmiss biex iħejju x-xogħol qabel jitpoġġa
l-foam, il-Periti kienu qed jirrakkomandaw li hekk kif jitlesta s-saqaf dan jiġi miksi bil-liquid
membrane immedjatament biex ma ssirx ħsara fuq is-saqaf. Il-Kunsill qabel mal-varjazzjoni
proposta mill-Periti.

34.6.5

Hawnhekk il-Viċi Sindku informa li huwa kien kellu laqgħa mas-Segretarju Permanenti ta’
MTIP u dan kien talab li ngħaddulu rapport finanzjarju dwar dan il-proġett. Is-SE kienet
għaddiet kopja ta’ rapport u infurmat li sal-ġurnata l-Kunsill għandu bżonn ta’ €251,000 oħra
biex ikun jista’ jattwa l-proġett sħiħ.
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34.7

Sponsorship ta’ kors ta’ Diploma għal skrivana tal-Kunsill

34.7.1

Is-SE infurmat li kellha talba mingħand waħda mill-iskrivani sabiex il-Kunsill iħallas
sponsorship ta’ €1050 sabiex hi tkun tista’ tattendi għal kors ta’ Diploma dwar Public
Governance. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni sakemm il-kors jintemm kollu. Hija kellha tiġi
infurmata wkoll li kemm-il darba ma tlestix il-kors, il-Kunsill kellu dritta li jitlob rifużjoni talflus. Kien hemm qbil ukoll li l-iskrivana għandha tintrabat li tibqa’ tifforma parti millamministrazzjoni tal-Kunsill sa 3 snin wara li tlesti l-kors. Kemm-il darba tkun trid tinħall minn
dan l-irbit hija għandha tħallas lura lill-Kunsill b’mod pro rata.

34.8

Attivitajiet: Clean Up u l-Presidents Fun Run

34.8.1

Is-SE infurmat li kif spjegat permezz tal-email, kienet se tiġi organizzata Clean Up fi Triq is-27
ta’ April. Hija ħeġġet lill-Kunsilliera sabiex jipparteċipaw attivament f’din l-attività u
possibbilment iħeġġu lir-residenti.

34.8.2

Hija infurmat ukoll li l-Kunsill kien applika sabiex jipparteċipa fil-Presidents Fun Run, fejn
kienet se ssir mixja mit-Torri tal-Arloġġ lejn il-Bypass, dħul minn Triq Palma u lura lejn larloġġ. Il-flus li jinġabru għat-t-shirts kienu se jingħataw lill-uffiċċju tal-President. Hija ħeġġet
lill-Kunsilliera biex jattendu għal din l-attività.

34.9

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

34.9.1

Il-Kunsillier Mifsud infurmat li l-istreet sports festival ġie pospost minħabba l-maltemp u
mhux se jinżamm għalissa.

34.9.2

Il-Kunsillier Mifsud infurmat li kien hemm l-elezzjoni Reġjonali u se jkun hemm bdil filPresidenza mill-1 ta’ Jannar 2022.

34.9.3

Hija infurmat li l-Festival tal-Korijiet se jinżamm nhar it-3, 4 u 5 ta’ Diċembru u se jkun
jikkonsisti minn 2 korijiet barranin u xi korijiet Maltin.

34.9.4

Il-Kunsillier Mifsud infurmat li r-Reġjun kien qed jalloka fondi ta’ €2000 għaddekorazzjonijiet tal-Milied. Il-Kunsill qabel li għandu juża dawn il-fondi.

34.9.5

Hawnhekk kien hemm qbil li se jerġa’ jsir in-nar tal-arju tal-ewwe tas-sena u għaldaqstant se
ssir proposta lill-Imdina u r-Rabat biex issir attività konġunta.

34.9.6

Is-SE infurmat li kienet irċeviet kaxxa kotba u kont ta’ €420 biex jitħallsu lir-Reġjun. IlKunsillier Mifsud infurmat li dan il-kont ma kellux jintbagħat u għaldaqstant il-Kunsill għandu
jqis din il-kaxxa kotba bħala għotja biex jagħmel użu minnhom.

34.9.7

Il-Kunsillier Mifsud infurmat li l-AGM tar-Reġjun se tinżamm nhar is-Sibt 27 ta’ Novembru u
hija miftuħa għal kulħadd.
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34.10

Punti Oħra

34.10.1

Is-SE infurmat li matul ix-xahar ta’ Ottubru kienet tiskadi l-probation tal-Uffiċjal Eżekuttiv.
Fuq rakkomandazzjoni tagħha, il-Kunsill approva li s-Sur Fenech għandu jiġi kkonfermat talpost.

34.10.2

Is-SE infurmat li kien avviċinaha individwu li xtara biċċa art eżatt taħt il-belveder tal-bosk talImtarfa fejn dan kien informa li se jibni ċint tas-sejjiegħ u li xtaq ukoll li jerġa’ jibni mill-ġdid
is-saqaf ta’ għar li għandu fil-proprjetà tiegħu u li jiġi fil-parti ta’ ġewwa tal-bosk (li għadha
mhijiex żviluppata). Hija rrakkomandat li dan jitħalla jsir minħabba li fil-preżent hemm toqba
u għaldaqstant hemm periklu għal min jista’ jimxi minn ġol-għalqa fejn hemm is-saqaf talgħar. Il-Kunsill ma sabx oġġezzjoni.

34.10.3

Is-SE infurmat li kienet talbet lill-kumpanija tal-assikurazzjoni sabiex testendi l-ftehim
b’xahar tal-assikurazzjoni sabiex tikkonkludi eżerċizzju hekk kif mitlub mill-awdituri. Il-Kunsill
ma sabx oġġezzjoni.

34.7.4

Is-SE infurmat li d-DLG kien informa lill-Kunsilli kollha li kien se jagħmel tajjeb għal sistema
professjonali biex wieħed ikun jista’ japplika għal permessi onlajn. Din kellha tibda tiġi
mħaddma mill-bidu ta’ Jannar 2022.

34.7.5

Is-SE infurmat li l-PA kienet talbet li rappreżentant tal-Kunsill jattendi għal laqgħa virtwali
dwar l-eks Skola Sekondarja. Hija fakkret li l-Kunsill suppost li għandu membru elett li jieħdu
ħsieb applikazzjonijiet tal-PA u għaldaqstant ħeġġet lill-Kunsill biex jinnomina persuna kemm
għal-laqgħa kif ukoll biex jieħu ħsieb il-permessi. Il-Kunsill qabel li jkun Daniel.

34.7.6

Is-SE infurmat li kienet talbet lill-Perit sabiex jipprepara oġġezzjoni dwar PA/09316/17 kif
talab il-Kunsill. Hija kienet se tiċċirkola l-oġġezzjoni qabel tiġi sottomessa.

34.7.7

Is-SE infurmat li l-amministrazzjoni bl-għajnuna tas-Sur Perici u xi membri li ntagħżlu għallproġett Ethno Vibes kienu qed jaħdmu fuq iż-żjara ta’ dan il-grupp lejn l-aħħar ta’ Novembru
2021. Hija infurmat li minħabba li l-Kunsill ma setax jorganizza l-attività ta’ MM, kienu bdew
il-preparamenti biex minflok jinżamm ball (dinner dance) għall-parteċipanti kollha.

34.7.8

Is-SE infurmat li kienu qed jinġabu kwotazzjonijiet għal desk u unit għat-torri tal-arloġġ (taħt
id-direct order). Hija infurmat li kienet se tmexxi bl-irħas kwotazzjoni. Il-Kunsill approva.

34.7.9

Is-SE infurmat li kienet irċeviet petizzjoni mingħand it-tmien familji li joqgħodu f’Binja Ċ,
Binja Buqana fejn dawn kienu qed jitolbu biex id-dħul għall-grawnd tal-futbol ma jibqax isir
min-naħa ta’ San Oswald imma minn Triq ir-Reġimenti Maltin. Il-Kunsill qabel li ma setgħax
jaċċetta din it-talba għaliex ma kienx hemm alternattiva ħlief li jidħlu direttament fil-grawnd
minn Triq ir-Reġimenti Maltin. Din kienet se toħloq ukoll inkonvenjenza u ostaklu ikbar
minħabba li l-vetturi jispiċċaw jipparkjaw fi triq li hija two way u f’kantuniera. Kien hemm
qbil li l-Kunsill għandu jkellem lill-pulizija għal aktar sorveljanza u anke lit-tmexxija tadDepiro biex ma jkunx hemm inkonvenjenza lejn il-gym.

34.7.10

Is-SE infurmat li l-Kunsill kien irċieva ittra mingħand l-Awtorità tad-Djar fejn qed jinforma li
hemm €2097 arretrati għall-Club House. Hija kienet infurmat li l-Kunsill kien talab eżenzjoni
milli jħallsu l-kera iżda din baqgħat ma ġietx aċċettata. Kien hemm qbil li dan il-ħlas
m’għandux isir minħabba li l-club house kienet magħluqa u ma setax ikun hemm ebda
introjtu.
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34.7.11

Is-SE infurmat li kienu ntalbu kwotazzjonijiet għat-tiżjin tal-Milied, eżattament biex jitwaħħal
fustun fi Triq l-Imtarfa u Triq San David. Sadanittant bl-ammont tar-Reġjun (€2,000), is-SE
ġiet mitluba ġġib kwotazzjoni għall-pjazza u Triq ir-Reġimenti Maltin sa Triq Sir Leslie Rundle.
Hawnhekk il-Viċi Sindku ssuġġerixxa lis-SE sabiex tara hux possibbli li d-dwal ta’ fuq ilbelveder ta’ bejn Triq l-Imtarfa u Triq l-Istazzjon jinbidlu għal RGB lights.

34.7.12

Il-Kunsillier Sammut Dimech infurmat li kien kellimha individwu li xtaq jagħmel blog fuq itTorri tal-Arloġġ. Kien hemm qbil li s-SE għandha tkellmu u tgħaddilu xi informazzjoni biex
iservu bħala promozzjoni għall-Kunsill.

34.8

Kunsiderazzjoni u Approvazzjoni tal-Iskeda tal-Pagamenti

34.8.1

Il-Kunsill approva l-lista tal-pagamenti (Skeda Nru. 10/2021), kopja tagħha mehmuża. IlKunsillier Mifsud proponiet l-approvazzjoni filwaqt li l-Viċi Sindku ssekonda u għaldaqstant
il-lista tal-pagamenti ġiet iffimata mis-Sindku u mis-SE.

34.9

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

34.9.1

Il-laqgħa spiċċat fit-7:40pm u ġiet aġġornata għat-23 ta’ Novembru fil-5:30pm.

Konfermati, illum it-Tlieta 23 ta’ Novembru 2021.

Dr Daniel John Attard
Sindku

Josette Micallef
Segretarju Eżekuttiv
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