Minuti Laqgħa Numru 32 tal-Kunsill Lokali Qala

Il-Ħamis, 8 ta’ April 2021.
Il-Kunsill Lokali Qala ltaqa’ online permezz ta’ Zoom, illum il-Ħamis, 8 ta’ April 2021, fl5:14 ta’ filgħaxija.
PREŻENTI:
Paul Buttigieg – Sindku
Ivan Cefai – Viċi Sindku
Karl Buttigieg – Kunsillier
Joseph Buttigieg – Kunsillier
Valerie Cassar Mejlak – Kunsillier
Uffiċjal Preżenti:
Lorne Cremona - Aġent Segretarju Eżekuttiv
Minuti
Is-Sindku Paul Buttigieg ippresieda l-laqgħa.
32.1

Qari tal-ittri tal-apoloġiji

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġiji.

32.2 Konsiderazzjoni u approvazzjoni tal-minuti
32.2.1 Korrezzjonijiet għall-minuti ta’ laqgħa numru 28
32.2.1.1
Il-Kunsillier Karl Buttigieg irrefera għall-paragrafu fil-minuti fejn inkiteb
x’kien qal l-istess Karl Buttigieg. Fit-tielet vers, dwar il-kotba tal-irċevuti irid jinqara: “dawn
probabilment kienu jiġu ordnati mis-Segretarja Eżekuttiva jew l-iskrivana”.
32.2.1.2
Fir-rigward tal-iddisinjar tal-poster mis-Sa. Patricia Buttigieg fl-istess paragrafu
(32.2.1.1), fil-minuti kien hemm miktub li “kulħadd kien qabel fuq dan”. Il-Kunsillier Karl
Buttigieg talab li jiġi ċċarat li bil-kelma “dan” kien qed jirreferi għall-pagamenti hekk kif
imniżżla fl-iskeda tal-pagamenti.
32.2.1.3
Il-Viċi Sindku staqsa dwar min kellu jiffirma l-minuti tal-laqgħa numru 28;
jiġifieri jekk hux is-Sindku bħalma jsir is-soltu, jew imkella hu (Cefai) bħala Viċi Sindku li
ippresieda il-laqgħa in kwistjoni peress li s-Sindku ma kienx preżenti. L-Aġent Segretarju
Eżekuttiv ser ikun qed jitlob direzzjoni migħand id-Dipartiment dwar dan.
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32.2.1.4
B’eċċezzjoni magħmula għal punt 32.2.1.3, il-Kunsill qabel unanimament malbidliet mibdula u dawn il-minuti jistgħu jersqu għall-firma, ġaladarba d-dipartiment ikun ta’
direzzjoni lill-Kunsill dwar min għadnu jiffirma l-istess minuti – cioe hux is-Sindku jew Viċi
Sindku.
32.2.2 Korrezzjonijiet għall-minuti ta’ laqgħa numru 29
32.2.2.1
Il-Kunsillier Karl Buttigieg irrefera għal minuta numru 29.4.1 fejn issemma
fanal li mhux qed jixgħel fejn tan-Najsi Ready Mix Plant. Il-Kunsillier Karl Buttigieg ġibed lattenzjoni li dan il-Fanal ma kienx jinsab fejn l-impjant, iżda fi Triq il-Belvedere. Il-fanal mhux
ma kienx jixgħel iżda intlaqat f’ incident u li sal-llum għadu ma twaħħalx.
32.2.2.2
Il-Viċi Sindku Ivan Cefai irrefera għal minuta numru 29.12.8 fejn inkiteb “IlViċi Sindku ddikjara li ma jħossx li l-parentela” talab li tinbidel għal “iddikjara li l-parentela
tiegħu mal-istess John Paul Cefai ma toħloqx kunflitt ta’ interess”
32.2.2.3
Peres li kien għad hemm numru ta’ Kunsilliera li kienu għadhom ma rawx ilminuti ta’ laqgħa numru 29, il-Kunsill qabel li dan id-dokument (Minuti laqgħa 29) jerġa’
jitressaq għal kunsiderazzjoni fil-laqgħa li jmiss.
32.2.3 Korrezzjonijiet għall-minuti ta’ laqgħa numru 30
32.2.3.1
Il-Kunsillier Joseph Buttigieg semma li ħin minnhom waqt din il-laqgħa sSindku beda jistaqsi lill-membri l-oħra jaqblux li għandu jsir pagament lil Louis Vincent
Buttigieg (f’isem Euphoria Productions), u li fil-minuti għandu jiġi imniżżel li intalbet din lopinjoni. Għalhekk il-Kunsill qabel li il-minuti ta’ laqgħa numru 30 ser jerġa’ jitressaq għallkonsiderazzjoni fil-laqgħa li jmiss.
32.2.4 Korrezzjonijiet għall-minuti ta’ laqgħa numru 31
32.2.4.1
Il-minuti ta’ laqgħa numru 31 ġew mibgħuta qabel ma nbdiet din il-laqgħa u
ġew ikkunsidrati moqrija. Il-Kunsill qabel unanimament ma dawn il-minuti.

32.3 Komunikazzjoni mis-Sindku
32.3.1 Is-Sindku semma li s-Sur Frank Vella, ħaddiem tal-Community Workers Scheme kien
talab transfer biex jingħata transfer ħalli jibqax jaħdem mal-Kunsill Lokali tal-Qala; u li lMinisteru għal Għawdex kienu wegħduh li se jipprovdu lill-Kunsill b’żewġ ħaddiema. B’effett
mit-Tnejn 5 ta’ April ingħaqdet mal-Kunsill Lokali is-Sa Maria Camilleri, hi wkoll ħaddiema
tas-CWS. Is-Sindku u l-Kunsill laqgħu lis-Sa. Camilleri u awgurawla ħidma fejjieda filKunsill.
32.3.2 Is-Sindku informa lill-Kunsill li intalbu biex isiru double yellow lines temporanji filparti d-dejqa ta’ Triq il-Forn (fejn hemm il-kisra fit-triq) minħabba li hemm Triq il-Kunċizzjoni
magħluqa għal tiswijiet u żdied it-traffiku fiha. Spjega li waqt li numru ta’ karozzi ser ikollhom
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temporanjament isibu post ieħor biex jipparkjaw, m’huwiex mistenni li t-triq kollha se tkun
miżbugħa bid-double yellow lines, anke minħabba l-ħanut (grocery) li hemm iktar ‘il fuq f’din
l-istess triq. Il-Kunsill qabel ma dan.
32.3.3 Is-Sindku staqsa lill-Kunsilliera kien hemm xi ħadd minnhom kienx jaf b’double yellow
line fi Triq it-Telgħa li jidher li twal minn kif kien approvat oriġinarjament, b’konsegwenza li
ntilef parking u s-Sindku spiċċa rċieva numru ta’ ilmenti dwar dan. Fl-imgħoddi l-Kunsill kien
irċieva talba biex isir double yellow line fl-istess post, imma qabel li ma jiġix approvat peress
li dan id-double yellow line kien intiż biex isir mhux quddiem il-propjetà tal-applikant. IlKunsill qabel li nitolbu lil Transport Malta (TM) tintervjeni halli jibqa’ double yellow line b’tali
mod li karozzi jkunu jistgħu jimmanuvraw b’kumdità għal ġol-garaxx, u jitneħħa fejn hemm
double yellow line żejjed. Ġie propost ukoll li TM tintalab biex, bħalma l-Kunsill hu mistenni
jinforma lill-istess awtorità meta jkun hemm talba simili, hekk ukoll TM tinforma lill-Kunsill
meta huma jirċievu talbiet bħal dawn għall-lokalità tagħna.
32.3.4 Is-Sindku semma li l-Kunsill irċieva email mingħand tal-KIP dwar l-istess Triq itTelgħa, fil-kisra li tiltaqa’ ma Triq Santa Marija tal-Qala (tal-mannija). Kien qed ikun hemm
vettura li qiegħda tiġi pparkjata qrib wisq tal-kisra u din kienet qiegħda toħloq diffikultà lixxufier biex jimmanuvra it-truck taż-żibel bejn dawn iż-żewġ toroq. Saret talba lil TM, fejn
dawn ġew mall-ewwel għal laqgħa bejnhom, is-Sindku u x-xufier tal-KIP dwar fejn kellu jsir
double yellow line. Il-Viċi Sindku Ivan Cefai semma li kellmu s-Sur Jesmond Borg dwar dan.
Waqt li s-Sur Borg jifhem il-ħtieġa ta’ double yellow line, talab biex jara dan jistax jiċkien
minn kif inhu fil-preżent. Is-Sindku wieġeb li kienu ta’ TM u x-xufier li ħarġu b’kemm kellu
jkun kbir dan id-double yellow line, imma jekk hemm bżonn hu ma jsibx diffikultà li jerġa’
jitlobhom imorru fuq il-post biex jevalwaw din it-talba. Ġie ssuġġerit li meta jiġu ta’ TM, dawn
jittiehdu ukoll fuq is-sit imsemmi f’minuta 32.3.3 (fuq) ħalli hekk iż-żewġ materji jissolvew
f’laqgħa waħda.
32.3.5 Is-Sindku rrapporta li x-xogħol fi Triq il-Kunċizzjoni għamel ġimgħa wieqaf peress li
l-wires tal-high tension li hemm f’din it-triq kienu ġarrbu diversi ħsarat tul is-snin. Għalhekk
intalbu li, kif hemm it-triq maqlugħa, dawn il-cables isiru ġodda. L-Enemalta qablu li jibdlu
dawn il-high tension cables a spejjeż tagħhom. L-unika parti li l-Kunsill se jkun mitlub iħallas
huwa t-trinka għal dawn il-cables u l-filling tagħha. Id-drenaġġ u l-house connections kollha
se jsiru ġodda mill-Water Services Corporation u l-Kunsill se jkun irid iħallas tas-sifjuni għaddjar u għat-tappieri. Il-Kunsill qabel ma dan.
32.3.6 Is-Sindku qajjem il-punt dwar l-iSkema Reġjonali tal-Kultura, fejn il-Kunsill għandu
€10,000 li ssemmiet f’laqgħa numru 29; u ppropona li b’dawn il-fondi tiġi ffinanzjata attività
kbira fi żmien il-festa. Il-Kunsill qabel li jiġi avviċinat l-Arċipriet dwar dan; u fl-istess waqt
joqgħod attent kif isiru arranġamenti għal tali attività minħabba li s-sitwazjoni tal-COVID-19
għadha fluwida ħafna.
32.3.7 Is-Sindku informa lill-Kunsill li t-tender għal trakk ser jerġa jinħareġ, issa li ladarba issitwazjoni tal-Brexit ġiet iċċarata issa hemm tama li din id-darba jkun hemm offerti.
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32.3.8 Is-Sindku semma li ġie avviċinat mill-Moviment Graffitti li urew xewqa li jappellaw
kontra ir-raba (4) applikazzjoni għal żvilupp li għandu firxa minn wara l-Playing Field
Maġistrat Salvu Attard u jibq’ sejjer sa Triq il-Wardija. Wara li saret diskussjoni dwar l-appelli
li saru mill-Kunsill għal żviluppi simili fl-istess triq fl-imgħoddi, is-Sindku issuġġerixxa li jkun
iżjed għaqli jekk għal dan l-appell ikun hemm is-sapport ta’ entità oħra. Il-Kunsill qabel li għal
dan il-għan il-Moviment Graffitti jingħataw €1,000 bil-kundizzjoni li l-Kunsill Lokali tal-Qala
jidher bħala ko-applikant f’dan l-appell.

32.4 Tweġibiet għall-Mistoqsijiet tal-Kunsilliera
32.4.1 Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak tkellmet dwar il-Phone Booth Library li ġiet
proposta f’waħda mill-laqgħat ta’ qabel. Infurmat lill-Kunsilliera li l-kumpannija Go ma
tagħtix tweġiba għal talbiet simili. Qalet ukoll li tkellmet ma Kunsilli Lokali oħra fejn dawn
qabdu u għamlu ix-xogħlijiet mingħajr ma qagħdu jistennew approvazzjoni mingħand il-Go.
Din il-Phone Booth bħalissa mhix tiġi użata tant li anqas linja tat-telefown ma għanda, u ixxogħol jinvolvi tindif, żebgħa, t-twaħħil ta’ xkaffi tal-injam li jsir b’tali mod li kollox ikun
jista’ jiżżarma, u possibbilment anke dawl. Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak staqsiet ilKunsill jaqbilx li ssir din l-inizjattiva. Il-Kunsill qabel ma dan.
32.4.2 Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak irreferiet għal laqgħa numru 29 fejn intlaħaq qbil
li tiġi avviċinata l-kumpannija GoTo biex il-parkeġġ li għandom riservat fi Pjazza Isqof
Buttigieg jiġi rilokat għall-Pjazza ewlenija tar-raħal. L-Aġent Segretarju Eżekuttiv spjega li
trid tintbagħat komunikazzjoni lill-istess kumpannija, iżda ma laħaqx għamilha minħabba li
kien hemm diversi deadlines fix-xahar ta’ Marzu.
32.4.3 Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak irreferiet għal laqgħa numru 20 (20.4.8) fejn kienet
issuġġeriet li jsiru tabelli fit-toroq ewlenin li juru l-ispeed limit. Is-Sindku issuġġerixxa li ssir
laqgħa bejn il-Perit tal-Kunsill u l-istess Kunsilliera (Valerie Cassar Mejlak) ħalli jkunu jistgħu
jiddiskutu il-postijiet fejn kieku jkunu jistgħu jitwaħħlu dawn it-tabelli.
32.4.4 Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak talbet li ssir laqgħa mal-Ministru għal Għawdex, lOnor. Clint Camilleri u pproponiet li tiġi diskusssa l-inizjattiva tas-solar poles. Cassar Mejlak
qalet li hi ħadmet fuq din l-inizjattiva flimkien mad-Direttorat tal-Eco Għawdex, fejn dawn talaħħar lestew il-karti kollha u għaddewhom għall-“go ahead” tal-Minstru. Il-Kunsillier Joseph
Buttigieg qal li l-Ministru ma jiffirmax karti ta’ dan it-tip, u Cassar Mejlak tenniet li skond idDirettur Cutajar ta’ Eco Għawdex, dawn l-istess karti kienu għand il-Kunsillier Joseph
Buttigieg. Il-Kunsillier Buttigieg iddikjara li ma dawn il-karti qatt ma waslu għandu. Intlaħaq
qbil li l-Kunsilliera Buttigieg u Cassar Mejlak jagħmlu laqgħa mad-Direttur Cutajar biex
jiċċaraw dan kollu; u li jekk ikun hemm bżonn tiġi ikkoreġuta din il-minuta.
32.4.5 Il-Kunsillier Joseph Buttigieg għamel referenza għall-laqgħa ta’ Jannar dwar siġra li ġiet
imħawla fi Ġnien il-Familja flimkien ma plakka tal-Partit Laburista. Il-Kunsillier Joseph
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lapida. Il-Kunsillier Karl Buttigieg qal li it-talba oriġinali kienet biex titħawwel siġra u ma
ssemmewx plakki dak iż-żmien. Madanakollu, il-Kunsillier Karl Buttigieg qal li jekk il-Kunsill
jaqbel li tibqa’, ikun qed jiftah opportunita’ biex fil-futur isiru aktar plakki minn għaqdiet
diversi. Giet mitluba l-opinjoni tal-Kunsilliera dwar għandiex tibqa din il-plakka:
•
•
•
•

•

Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak qalet li ma taqbilx li titwaħħal tabella ta’ partit fi
ġnien pubbliku;
Il-Viċi Sindku Ivan Cefai qal li la (it-tabella) saret postijiet oħra, allura hu jaqbel li
tibqa;
Il-Kunsillier Joseph Buttigieg qal li ladarba postijiet oħra din it-tabella tħalliet, allura
hu jaqbel li tibqa;
Il-Kunsillier Karl Buttigieg qal li fil-prinċipju ma jaqbilx li titwaħħal kwalunwe
materjal politiku fi ġnien pubbliku; imma jekk tibqa’ ser jitwettaq preċedent u
għalhekk partiti oħra issa jridu jitħallew;
Is-Sindku Paul Buttigieg qal li battibekki fuq affarijiet żgħar bħal dawn ma jogħġbuħx.
Qal li la twaħħlet mhix ser tinqala, imma hu is-Sindku ta’ kulħadd u għalhekk biex
issir ġustizzja ma kulħadd, jekk jiġi xi ħadd (eż. Partit Nazzjonalista) jitlob li ssir
plakka, din għandha tiġi aċċettata.

32.4.6 Il-Viċi Sindku Ivan Cefai staqsa jistgħux isiru stop signs f’salib it-toroq fejn hemm J&B
Supermarket. Qal li diġa’ hemm miżbugħa mal-art, izda jekk isiru tabelli tiżdied is-sigurtà;
għaliex l-għada li ingħalqet Triq il-Kunċizzjoni diġa’ kien hemm accident f’dan l-istess post.
Il-Kunsill qabel ma din il-proposta. Ser ikunu qed jiġu avviċinati ir-residenti u Transport Malta
dwar dan.
32.4.7 Il-Viċi Sindku Ivan Cefai staqsa jistgħx titranġa parti minn Triq il-Mitħna għaliex
f’żewġt ibnadi it-tarmac nizel u ġie livell ta’ ħofra. Is-Sindku qal li f’dak il-post kien diġa’ ser
isiru xi żmien ilu tant li l-ħaddiem kien anke qatta’ bil-magna. Ix-xogħol ma sarx għaliex ilġirien ma qablux max-xogħol. Is-Sindku offra li jerġa’ jmur ikellem lir-residenti u jekk dawn
jaqblu, jiffirmaw li jaqblu ħalli nippruvaw ndaħħluwom ma triq il-Kunċizzjoni.
32.4.8 Il-Viċi Sindku Ivan Cefai staqsa għal aġġornament fuq il-meter għad-dawl fil-parti taliskola li hemm użata mill-Kunsill. Is-Sindku irrapporta dwar laqgħa li saret bejnu, il-Prinċipal
tal-Kulleġġ, is-Surmast tal-iskola u l-Precints Officer tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Ixxewqa tal-iskola hi li s-sala tibqa’ taħt meter li jgħajjat lill-iskola. Il-Kunsill talab parir lill-Ing.
Mizzi. L-Ing. Mizzi qal li biex ikolna it-three phase minħabba l-pannelli, ikun iżjed prattiku li
din il-parti tinqata’ għaliha u jkollha meter wieħed.
32.4.9 Il-Viċi Sindku Ivan Cefai għarraf lill-Kunsill li s-Sur Lorrie Cauchi, li hu ħaddiem
assenjat mal-Kunsill ġie ordnat kwarantina sal-21 ta’ April. Intlħaq qbil li ħaddiema talCommunity Workers Scheme li jkunu off jiġu offruti possibilita’ li jidħlu huma mal-iskips nhar
ta’ Tlieta u nhar ta’ Sibt, sakemm is-Sur Cauchi jibqa’ indispost.
32.4.10 Il-Viċi Sindku Ivan Cefai semma li qed jirċievi ilmenti dwar skart fi triq il-Belvedere.
Ġie propost li jitwaħħlu tabelli f’din it-triq u Triq Santa Marija tal-Qala.
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32.4.11 Il-Kunsillier Karl Buttigieg semma li qed ikun hemm żibel goff bejn il-bajjiet ta’
Ħondoq ir-Rummien u Ta’ Bamberin.
32.4.12 Il-Kunsillier Karl Buttigieg qal li f’Għawdex ġie appuntat Supretendent tal-Pulizija
ġdid u li sa issa, l-Kunsill Lokali tal-Qala huwa l-unika Kunsill li għadu ma ltaqax miegħu. LAġent Segretarju Eżekuttiv spjega li l-email waslet fi żmien meta s-Segretarja kienet bis-sick;
ħa nota u ser ikun qiegħed jikkuntattja lill-pulizija f’dan ir-rigward.
32.4.13 Il-Kunsillier Karl Buttigieg semma kif xhur ilu kienu ġew infurmati li l-Ministeru għal
Għawdex kien ser jagħmel wiċċ ġdid tat-tarmak fi Triq il-Wardija, u li sa issa għadu ma sar
xejn. Intlaħaq qbil li dan is-suġġett ikun inkluż fl-aġenda għal laqgħa mal-Ministru.
32.4.14 Il-Kunsillier Karl Buttigieg tkellem dwar Triq l-Indipendenza li hi mibnija fuq it-tafal,
u li bħalissa qiegħda nieżla (tisfronda) bil-mod. Semma li peress li bħala Kunsill ma għandinex
dawk it-tip ta’ fondi ikun tajjeb li wieħed jaħseb biex isir pjan fit-tul għal din it-triq. Intlaħaq
qbil li dan is-suġġett ikun inkluż fl-aġenda għal laqgħa mal-Ministru.
32.4.15 Il-Viċi Sindku Ivan Ċefai semma li hemm arblu fi pjazza l-Isqof Mikiel Buttigieg li hu
imqaċċat. Is-Sindku informa li t-technician li l-Kunsill iqabbad fuq materji ta’ dawl diġa’ kien
infurmat; u li ser tkun qieghda titfittex stima għall-arloġġ fl-istess pjazza li hemm ma jaħdimx.
32.4.16 Il-Kunsilleira Valerie Cassar Mejlak staqsiet dwar x’inhu qed isir dwar ir-roundabouts
ġewwa l-Qala. Is-Sindku informa li l-Perit tal-Kunsill qiegħed jaħdem fuq dan il-proġett biex
ikunu jistgħu jitħallsu dawn ix-xogħolijiet permezz tal-Urban Improvement Fund.
32.4.17 Il-Kunsillier Karl Buttigieg semma il-bżonn li ssir zebra crossing fejn l-iskola. Ġie
innutar li Triq l-Isqof Mikiel Buttigieg, it-triq tal-iskola tkun magħluqa waqt il-ftuħ u għeluq
tal-istess skola. Minħabba f’hekk intlaħaq qbil li z-zebra crossing issir fi triq l-Imġarr jew fi
Triq it-28 ta’ April 1688, jiġifieri eżatt fejn tispicca Triq l-Isqof Mikiel Buttigieg.

32.5

Aġġornament fuq il-Bordijiet ta’ Governanza

32.5.1 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li minħabba l-imxija tal-COVID-19,
is-seduta li kellha ssir f’Marzu kellha tiġi posposta u li għad ma hemmx data għal seduta oħra.
32.5.2 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv ippreżenta kopja ta’ sentenza maħruġa għall-Bord ta’
Governanza li kellu s-seduta tiegħu f’Diċembru tal-202. Is-sentenza inqrat waqt il-laqgħa u ser
tiġi mehmuża ma dawn l-istess minuti.
32.5.3 Is-Sindku qal li din is-sentenza tivvendika ruħha minn bordijiet oħra li saru fl-imgħoddi
għaliex, għalkemm il-Kunsill instab li seta’ ħaddan proċedura aħjar, is-Segretarja Eżekuttiva
ma setgħet qatt titlaq il-barra f’nofs ta’ laqgħa u li fl-opinjoni tiegħu, in-nuqqas tas-segretarja
kien aktar serju minn tal-Kunsill.
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32.6

Skyline Camera għal lokalitajiet ta’ interess fil-Qala

32.6.1 Is-Sindku ippropona li tiġi evalwata il-possibilita’ li ssir/isiru skyline camera/s ġewwa
l-Qala, semma Ħondoq ir-Rummien, il-Belvedere u Pjazza San Ġużepp bħala eżempju fejn
dawn jistgħu jitqiegħdu; u talab il-parir tal-Kunsilliera dwar dan. Il-Viċi Sindku Ivan Cefai u
l-Kunsillier Karl buttigieg irrimarkaw li cameras ta’ dan it-tip jiswew il-flus. Il-Kunsillier Karl
Buttigieg staqsa jistgħux jidħlu għaliha l-għaqdiet tar-raħal. Il-Kunsill ser ikun qed jikkuntattja
fornituri tas-servizz biex jingħata ideja ta’ kemm tinvolvi spiża camera bħal din.
32.6.2 Is-Sindku irrimarka wkoll li dawn il-cameras ikunu jeħtieġu dawl u internet. Ġie maqbul
li jekk tkun ser titwaħħal xi camera, il-Kunsill ikun qiegħed jitlob konnessjoni għaliha taħt liskema WIFI for EU.

32.7

Aġġornament fuq laqgħa mal-PA dwar street alignment

32.7.1 Is-Sindku informa lill-Kunsill li hu flimkien mal-Perit Godwin Sultana attendew għal
laqgħa ma’ uffiċċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar (PA). Il-laqgħa saret fuq il-post ġewwa Triq ilWileġ u Triq in-Nadur, u fiha hu u l-Perit spjegaw lill-PA il-pożizzjoni tal-Kunsill fir-rigward
tal-istreet alignment li ingħata liż-żewġ applikazzjonijiet in kwistjoni. Il-PA ħadu nota ta dan
kollu u fil-fatt l-applikazzjonijiet in kwistjoni ingħataw street alignment ġdid.

32.8

Aġġornament fuq il-proġett ta’ Urban Greening

32.8.1 Il-Kunsillier Joseph Buttigieg informa lill-Kunsill li saret laqgħa li fiha attendew
uffiċjali tal-ELC, il-Project Manager imqabbad mill-Kunsill, hu stess, is-Sindku u l-Aġent
Segretarju Eżekuttiv. Din il-laqgħa saret biex tiġi miftiehma il-way forward. Issewi issa laqgħa
li ser issir mal-Arċipriet nhar id-9 ta’ April biex jinftiehem post fuq fejn ser jitpoġġew il-qsari
allokati għal Pjazza San Ġużepp, u wkoll il-kulur tal-qsari. Il-Kunsillier Joseph Buttigieg
informa lill-Kunsill li t-tħawwil tas-siġar kellu jibda mill-ġimgħa d-dieħla (12 ta’ April).

32.9

Aġġornament fuq il-proġett Maġistrat Salvu Attard

32.9.1 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li l-perit qiegħed jirrevedi id-disinji
biex ikunu konformi mar-rekwiżiti u standards għal Playing Fields. Irrapporta wkoll li l-perit
kien tal-opinjoni li, minħabba li qed jiġi mistenni żieda fil-livelli tat-traffiku fiz-zona, ikun
aħjar jekk il-Kunsill jahseb għal fencing għal madwqar il-playing field u koll għal pjan għallimmaniġġjar tat-traffiku. Il-Kunsill qabel ma dan.
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32.10 Skema ta’ Finanzjament għal Svilupp u titjib fil-kundizzjonijiet tal-Playing Fields
32.10.1 L-Agent Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li fit-tielet ġimgħa ta’ April kienet
ser ikun hemm deadline biex nissottomettu applikazzjoni għall-iskema dwar titjib tal-Playing
Fields, u li qiegħdin jipproponu għal din l-iskema li tiġi ffinanzjat outdoor gym fi Ġnien ilFamilja. Il-Kunsill qabel ma dan.

32.11 Skema ta’ Fondi mill-LESA – Proġetti fil-Komunitajiet
32.11.1 L-Agent Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li fl-aħħar ta’ April kienet ser ikun
hemm deadline biex nissottomettu applikazzjoni għall-iskema ta’ fondi mill-LESA. Ġie
propost li l-Kunsill Lokali japplika għal finanzjament biex biħ jinbidlu il-Gazebos li hemm fi
Ġnien il-Familja u Ġnien il-Ħajja. Il-Kunsill qabel ma dan, u li jiġi kkonsultat perit għall-mili
ta’ din l-applikazzjoni.

32.12 Propost proġett ta’ tisbiħ fiz-zona tal-Ġebla l-Wieqfa
32.12.1 Is-Sindku irrapporta li l-għalqa fejn hemm il-Ġebla l-Wieqfa għandha bżonn dawra, u
li xtaq li bħala kunsill naraw din l-area tistax titranġa ftit aħjar. Hu kellem lis-sidien talpropjetajiet li hemm bi swit din l-għalqa u dawn qablu li jsir xogħol ta’ tisbiħ. Il-Kunsill qabel
li l-perit jitqabbad jibda jaħdem fuq disinn għal din iz-zona.

32.13 Manutenzjoni ta’ Ġnien il-Ħajja
32.13.1 Is-Sindku irrapporta li qabbad persuna biex tagħmel xogħol ta’ trimming fuq is-siġar,
u ħart fi Ġnien il-Ħajja. L-ispejjeż għal dan ix-xogħol tela’ €150. Ġie ssuġġerit li xogħol ta’
tindif bħal dan isir b’mod iżjed regolari.

32.14 Materji Amministrattivi
32.14.1 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li l-iskrivana qiegħda ddur il-file taltal-ARMS għal Ġnien il-Familja. Sa issa irriżulta li l-Kunsill irid iħallas madwar €300, min
kellu l-bar mikri għandu jagħti madwar €3,000; waqt li hemm madwar €500 li għadu mhux
magħruf min ħallashom. Saret diskussjoni fuq il-way forward li trid tiġi adottata mill-Kunsill
fuq dan il-kont u ġie maqbul li (1) ikompli jsir tiftix biex joħroġ ċar min mill-partijiet ħallas il€500 li għadhom dubjużi; u (2) issir laqgħa ma min kellu l-bar biex tipprova tinstab soluzzjoni
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bonarja bejn il-partijiet. Il-pass li jmiss jiġi deċiż skond l-eżitu tal-laqgħat bejn il-Kunsill u min
kellu l-bar mikri għandu.
32.14.2 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv qal li kull sena irid isir evalwazzjoni tax-xogħol talħaddiema tal-Kunsill għal finijiet li jingħata performance bonus. Għal dan il-għan l- Aġent
Segretarju Eżekuttiv talab kummenti u direzzjoni mingħand il-Kunsilliera dwar x’performance
bonus għanda tingħata lill-iskrivana Rose Anne Azzopardi; anke għaliex hu ma kienx jaħdem
fil-kunsill matul is-sena li kienet qiegħda tiġi assessjata, cioe l-2020. Wara diskussjoni bejn ilmembri intlaħaq qbil li is-Sa. Azzopardi tingħata il-massimu tal-performance bonus li huma
intitolati għaliħ l-iskrivana, cioe 6%.
32.14.3 L- Aġent Segretarju Eżekuttiv ippreżenta tabella bi kwotazzjonijiet għal laptop biex
jiġi użat minnu fil-qadi ta’ dmirijietu. Ġie spjegat lill-Kunsilliera x’kienu il-kriterji
/speċifikazzjonijiet li intalbu għall-kwotazzjonijiet, u saaret diskussjoni dwar dawn. Il-Kunsill
qabel li jaċċetta l-offerta ta’ Future Tech; u biex tinxtara wkoll liċenzja għal software
(Microsoft Office) għall-istess laptop.

32.15 Korrispondenzi
32.15.1 Ġiet diskussa talba għal contribution mingħand Mro. Colin Attard biex tgħin fliffinanzjar tal-attività li ġġib l-isem ta’ “Gaulitana Festival”, li din is-sena ser ikun qiegħed jiġi
imxandar online minħabba l-imxija tal-COVID-19 b’wieħed mill-venues ser tkun il-Kappella
tal-Kunċizzjoni ġewwa l-Qala. Il-Kunsill qabel li jħallas €300 biex inkunu qed nikkollaboraw
fl-Attività li ser tkun qiegħda tiġi rrekordjata mill-Kunċizzjoni. Ġie maqbul ukoll li Mro Attard
jiġi mfakkar biex jitlob permess lill-Parroċċa qabel jagħmel użu mill-Kappella, u biex
jinfurmana bil-quddiem fuq meta din l-attività ser tkun streamed ħalli hekk il-kunsill ikun jista’
wkoll jagħmel share ta’ din il-produzzjoni fil-mezzi soċjali tiegħu.
32.15.2 Ġiet diskussa applikazzjoni li tressqet quddiem il-PA għal art li tinsab fil-Qala, li tinsab
f’zona Outside Development Zone u li intbagħtet email lill-Kunsilliera dwarha nhar it-Tnejn 5
ta’ April. Il-Kunsill qabel li ssir oġġezzjoni biex jimxi mal-policy tiegħu stess li noġġezzjonaw
għal kull applikazzjoni li ssir fuq ODZ. Intlaħaq qbil ukoll li isir monitoring talapplikazzjonijiet kollha ħalli l-Kunsill jaċċerta ruħu li ma jsirux svisti f’dan ir-rigward u hekk
nimxu bl-istess mod ma kulħadd.
32.15.3 Ġiet diskussa talba/suġġeriment biex jiġi imnaddaf ir-rock garden f’Ħondoq irRummien. Minkejja li ntlaħaq qbil li din iz-zona jkun jixirqilha tindifa, il-Kunsill ma jista’
jagħmel xejn peress li din hi propjetà private. Il-Kunsillier Joseph Buttigieg qal li instabet ukoll
diffikultà fil-passat meta ġie ppruvat li bħala parti mill-proġett tal-Urban Greening isir propju
f’dan ir-rock garden; anke għaliex mhux ċar min hu is-sid ta’ din il-medda u jista’ jkun il-każ
li hemm xi kawżi il-qorti għaddejjin f’dan ir-rigward.
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32.16 Materji Oħrajn
32.16.1 Is-Sindku informal ill-Kunsill li talab lill-Perit jipprepara Site Plan fir-rigward ta’
Sleeping Police fi Triq iż-Żewwieqa, u malli tiġi approvata ser issir.
32.16.2 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li hu ra l-minuti ta’ laqgħat
preċedenti fejn kien diġa’ intlaħaq qbil li ssir bandiera tal-Kunsill għal arblu li hemm fi ġnien
il-familja. Dak inhar kien ġie deċiz li jintalbu tliet kwotazzjonijiet minħabba li l-ammont kien
jaqbeż il-€500. L-Aġent Segretarju Eżekuttiv ippreżenta tabella bil-kwotazzjonijiet li waslulu
f’dan ir-rigward. Il-Kunsill qabel li jitqabbad is-Sur Manuel Mizzi (li tefa’ kwotazzjoni f’isem
l-Għaqda Briju tal-Qala) biex jagħmel din il-bandiera. Il-Kunsill ikkomnferma wkoll deċiżjoni
li ttieħdet preċedentement li tiġi mċaqalqa siġra tal-palm li tinsab qrib l-arblu fejn ser titwaħħal
din il-bandiera.
32.16.3 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv informa lill-Kunsill li l-iskema tal-Kultura ġiet
sottomessa fil-ħin, u li r-Reġjun għaddiha lid-Dipartiment ġewwa Malta.
32.16.4 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv irrapporta lill-Kunsill li wara l-laqgħa numru 8.30 hu
sejjaħ lil Louis Vincent Buttigieg f’isem Euphoria Events għal xi spjegazzjonijiet dwar il-kont
tiegħu. Segwiet diskussjoni bejn il-Kunsilliera fejn instab li t-talba oriġinali għal flus ma
kienitx taqbel mad-deskrizzjoni tal-ispejjez fl-aħħar kont. Il-Kunsilliera qablu li din it-talba
tibqa’ pendenti, u li Louis Vincent Buttigeig jintalab jieħu sehem f’laqgħa mal-Kunsill biex
jiġu ċċarati dawn id-diffikultajiet u tittieħed deċiżjoni aħħarija fuq għandux isir pagament jew
le lil Euphoria Events.
32.16.5 L-Aġent Segretarju Eżekuttiv qara l-iskeda ta’ pagamenti numru 4/2021. Il-Kunsill
qabel li jsiru dawn il-ħlasijiet. Il-Kunsilliera Valerie Cassar Mejlak qalet li waqt li taqbel malħlasijiet imniżżla, peress li fl-ewwel paġna tal-iskeda hemm rifużjoni (refund) maħruġ lilha, hi
mhijiex ser tkun qiegħda tiffirma fuq dik il-paġna (pg.1).

32.17 Tmiem il-laqgħa u data tas-seduta li jmiss
Il-laqgħa ntemmet fil-8:50 ta’ filgħaxija. Intlaħaq qbil li fuq tentative date għal laqgħa li jmiss
li ġie propost li ssir nhar il-Ħamis, 13 ta’ Mejju 2021 fil-5:00 ta’ filgħaxija.

Paul Buttigieg
Sindku

Lorne Cremona
Aġent Segretarju Eżekuttiv
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