Kunsill Lokali Safi
40, Dar il-Kunsill, Triq l-Iskola, Safi SFI 1404
Telefon: (00356) 21689168, (0356) 21641487 Telefax: (00356) 21689796
E-Mail: safi.lc@gov.mt
Web-Page: www.lc.gov.mt

Minuti tas-seduta numru dsatax (19) tal-Kunsill Lokali Ħal Safi (KLĦS) li nżammet nhar l-Erbgħa 21 ta’
Novembru 2012, fil-5.30pm, fil-Bini Muniċipali ta’ Ħal Safi.
PREŻENTI: Francis Callus

Sindku

Johan Mula

Viċi-Sindku

Carlo Stivala

Kunsillier

Pietru Pawl Busuttil

Kunsillier

Publio Abdilla

Kunsillier

Anthony Attard

Segretarju Eżekuttiv

1. Is-Sindku presedja l-laqgħa u qal it-talba.
2. Is-Segretarju Eżekuttiv ippreżenta l-minuti tas-seduta preċedenti, dawn ġew meħuda bħala moqrija
u sarulhom il-korrezzjonijiet kif jidhru bil-linka fuq il-kopja oriġinali, kienu approvati u ffirmati.

3. Punti mill-Minuti
3.1 Is-Sindku qal illi hemm min ħa l-bin il-ġdid tal-bus stop “Midra” ġo triq San Ġwann, kif ukoll ta’
triq San Pawl. Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil ilmenta fuq il-bins għax jemmen illi dawk bl-injam huma
antiki u jidhru koroh u għandna nixtru ftit ġodda bħal dawk ta’ fejn iċ-ċimiterju. Is-Sindku qal illi dawk
jiswew il-flus u hemm bzonn mill-inqas ħamsa. B’dawk li għamilna issa xorta hemm fejn wieħed jista
jarmi, u l-Kunsill ma kellux għalfejn joħroġ l-ispejjez [ref punt nru. 3.2]. Is-Sindku ma qabilx ukoll malilment tal-kunsillier Publius Abdilla fejn qal illi mhumiex qegħdin jitbatlu l-bins tal-Playing Field. IsSindku qal illi hu stess jarahom.

3.2 Is-Sindku qal illi għal tlett ġimgħat konsekuttivi [nhar ta’ Sibt] kien hemm 5 jew 6 tfal fit-training
tan-nursery [U5 u U7] [ref. punt nru. 3.4]. Il-kunsillier Publius Abdilla qal illi l-Ġimgħa jkun hemm ħafna
iktar [U9 u U11] . Is-Sindku qal illi għalissa għalxejn naħsbu fuq tim tal-U13 jekk anqas għandna tfal bejn
U5-11. Il-kunsillier Carlo Stivala qal illi n-nursery tagħna għadu ma pparteċipax f’turnament f’dawn laħħar erba’ xhur. Is-Sindku qal li rridu naraw kemm jiswilna kull tifel. Qal ukoll illi jekk nagħmlu
turnaments/attivitajiet, li ppropona l-kunsillier Carlo Stivala, se nzidu l-ispejjez.
3.3 Il-Viċi Sindku Johan Mula qal illi għamel intervent fil-laqgħa tal-kunsillieri [ref punt nru. 3.5] fejn
ilmenta fuq in-nuqqas ta’ komunikazzjoni li nsibu mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali, kif ukoll fuq innuqqas ta’ ftehim li kien hemm fil-Memo tal-LifeLong Learning.
3.4 Is-Sindku qal illi tkellem ma’ min bagħat l-ittra dwar ir-road hump ta’ triq Ta’ Ġawħar li kienet
ittra u mhux petizzjoni [ref punt nru. 3.6]. S’issa l-Kunsill ma’ rċieva l-ebda petizzjoni. Il-kunsillier
Publius Abdilla qal illi l-kunsill diġa ħa deċizjoni u għalhekk m’hemmx għalfejn nirċievu petizzjoni fuq
il-kaz.
3.5 Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi s-sur Kevin Zahra [Transport Malta] se jiġi jiddiskuti l-proposta
għar-rotta 117 u 118 l-għada tal-laqgħa [ref punt nru. 3.9].
3.6 Is-Sindku qal illi jumejn wara li sar ix-xogħol fuq il-bozza fejn il-Kazin tal-PN [ref punt nru. 3.11]
reġgħet inqatgħet imma issa qegħda terġa taħdem wara li erġajna biddilna l-bozza.
3.7 Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi l-Kunsill se jkun jista juża fondi mill-Youth In Action, u involvu zzgħazagħ, biex isir l-audio visual tar-raħal [ref punt nru. 3.12].
3.8 L-iskips li kienu fit-triq Qerd in-Naħal, qegħdin fil-BIS ta’ triq il-Kuċċard [ref punt nru 4.3].
3.9 Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi l-Kunsill se joħroġ €100 għal kotba fil-librerija, u b’hekk nieħdu €100
mid-Dipartiment ukoll jekk jaċċettaw din it-talba [ref punt nru. 4.4].
3.10 Is-Sindku qal illi l-qtugħ tal-ħaxix qed isir mill-ħaddiema tal-ETC [ref punt nru. 4.5]. Il-kunsillier
Publius Abdilla qal illi l-Kunsill kien qabel fuq il-kwotazzjonijiet li rċevejna. Is-Sindku qal illi x-xogħol
qed isir u qegħdin niffrankaw €1100 biex nagħmlu affarijiet oħrajn. Qal ukoll illi meta x-xogħol ikun lest,
tal-iskamel għandu jieħu l-ħaxix.

3.11 Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi għadu qed jikkuntattja lil persuna li għamlet talba, li ġie aċċettat
mill-kunsill, biex isir kors tal-Ekonomija fis-sala tal-kunsill. Qal illi għandha tibgħat l-informazzjoni li
għandna nibagħtu lin-nies. Is-Sindku qal illi peress illi z-Zumba tibda fis-7pm il-kors għandu jkun bejn
5.30-7pm.

4. Korrespondenza
4.1 Il-kunsill rċieva kwota ta’ €17 [VAT mhux inkluz] kull ritratt għal ritratti antiki tar-raħal illi kienu
għal bejgħ waqt l-attivitajiet li saru mill-kommunita waqt Aid for Kyle. Il-kunsill għazel sitt ritratti. Dawn
se jiswew €120.36.

5. Approvazzjoni tal-pagamenti tas-seduta preċedenti
5.1 Il-kunsilliera qablu mal-kontijiet fil-Payment Approval Sheet.

6. Fuljett
6.1 Is-Segretarju Eżekuttiv qal illi ftit messaġġi waslu tard [sal-ġurnata ta’ qabel il-laqgħa] u b’hekk ixxogħol waqa’ ftit lura. Qal illi rċieva l-maġġoranza tar-riklami u ta ‘lay out’ ta’ kif se jkun il-fuljett. Qal
illi l-għada tal-laqgħa se jmur sal-Best Print biex jibdew bix-xogħol.

7. Proġett: IT room
7.1 Il-kunsilliera raw, u qablu, mal-pjanti tal-Perit. Il-Kunsill se jagħti l-go ahead lil Perit biex ikompli blapplikazzjoni tagħna għal MEPA.

8. Milied: Ikla tal-anzjani, ikla tal-istaff u party tat-tfal
8.1 Is-Sindku u s-Segretarju Eżekuttiv qalu li kellna nbidlu ftit il-pjanijiet mill-laqgħa preċedenti [ref
punt nru 7.1] s’issa. Il-kunsill qabel illi dawn l-attivitajiet għandhom isiru f’dawn il-ġranet:
Party tat-tfal [3-10years]: Fis-27 ta’ Diċembru [9.15am-12]
Ikla tal-istaff: Fis-27 ta’ Diċembru izda għadna ma nafux fejn u fi x’ħin
Ikla tal-anzjani: Fis-6 ta’ Jannar [12-3pm]

9. Ħwejjeġ oħra
9.1 Il-kunsilliera Pietru Pawl Busuttil u Publius Abdilla qalu li hemm min qed igerger fuq l-azzjoni, li
oġġezzjonaw huma, rigward il-bankijiet tal-Misraħ. Is-Sindku qal illi ħass illi kellu jieħu dik l-azzjoni .
Qal ukoll illi jiddispjaċih li kellu jasal biex jagħmel dik l-għażla.
9.2 Il-kunsillier Publius Abdilla staqsa jekk inġabru l-kaxxi li tħallew fil-BIS. Is-Sindku qal illi inġabru.
9.3 Il-kunsillier Publius Abdilla qal illi l-injama tas-slide al-Playing Field viċin il-grawnd qegħda
tiċċaqlaq ħafna.
9.4 Is-Sindku qal illi l-bankina fejn jitpoġġew BIS [triq il-Kuċċard] issa saret.
9.5 Is-Sindku għamel talba biex nagħmlu CCTV fil-librerija, kif ukoll nagħtu d-dawl għal barra llibrerija. Qal illi hemm min qed jagħti fastidju lil librara u għandna naċċertaw is-sigurta tagħha, u ta’ kull
min jidħol fil-librerija. Il-kunsill qabel. Is-Sindku qal illi diġa kellu kwotazzjoni għall-bozoz li huma
energy saving. Qal illi l-kwotazzjonijiet huma ta €11.50 kull bozza, kif ukoll ta’ €6.50. Il-kunsill qabel
mal-proposta li nixtru madwar 15. Il-kunsillier Pietru Pawl Busuttil ssuġġerixxa li nagħmlu bozza bissensor.

9.6 Il-Viċi Sindku qal illi rċieva talba biex nixtru ktieb għal kompetizzjoni li se jsir waqt is-serata talKreattiv fid-9 ta’ Diċembru. Il-kunsill qabel fuq ix-xiri ta’ żewġ kotba. Dawn għandhom ikunu edukattivi
u addattati għat tfal bejn 8-10.
9.7 Il-Viċi Sindku qal illi hemm inizjattiva simili bħal tas-Southern Villages u mar għas-seminar li
kellhom matul il-ġimgħa. Qal illi wara li ra fejn waslu dawn, illi bdew jaħdmu fuq il-proġett tagħhom
qabel ma bdejna tagħna, jemmen illi jekk intejbu xi ftit il-powerpoint presentation li lesta hu, inkunu
għamilna progress fix-xogħol. Talab għal idejat ġodda mill-kunsilliera. Fakkar ukoll illi għandna nagħmlu
signage aħjar f’ċertu postijiet.
9.8 Il-Viċi Sindku talab għal update fuq ħajt li waqa fit-triq il-Karwija. Is-Sindku qal illi x-xogħol
meħtieġ għandu jsir mill-armata u l-kunsill m’għandux jaqsam miegħu.
9.9 Il-Viċi Sindku fakkar fuq il-vleġġa li trid titneħħa f’trejqet it-Twemmin. Fl-istess ħin il-kunsillier
Pietru Pawl Busuttil fakkar fuq it-tabelli tar-road humps li għandhom bzonn jitneħħew fit-triq Dun Karm
Lia għal triq il-Kuċċard.
9.10 Il-kunsillier Carlo Stivala qal illi sab nies illi huma lesti jidħlu fil-grupp tal-isport li għandu jgħin ilKunsill. Qal ukoll illi issa se jitkellem mal-Head Kowċ tan-nursery.
9.11 Il-kunsillier Carlo Stivala staqsa jekk hu possibli li l-persuna li għamel talba biex jiġi jaħdem ftit fluffiċju tal-Kunsill, ikun jista jsegwi xi kumitati tal-Kunsill, bħal bi ħsiebna nagħmlu għall-isport. Ħadd ma
oġġezzjona. L-istess kunsillier qal illi hemm attivitajiet illi jemmen illi għandna ngħinu fihom. Dawn
huma:
•

Championship tal-Mountain bikes u cycling- fejn il-Kunsill għandu jagħti l-permessi meħtieġi u
nkunu nistgħu nkunu parti miċ-Championship ta’ 2013

•

BMX: hemm attivitajiet u dawn jistgħu jsiru fir-raħal tagħna fejn isir spettaklu bl-istunts u wara
iħallu r-rampi għal ftit ħin biex juzahom it-tfal.

•

Triathlon: Il-kunsill ta’ Birzebbugia se jagħmlu triathlon f’Mejju u l-ġiri/cycling jista jsir fir-raħal
tagħna.

9.12 Il-kunsillier Carlo Stivala qal illi hemm persuna li jixtieq jagħmel photo shoot għal programm tatTV u dan jixtieq jieħu ftit ritratti ġor-raħal. Jekk naċċettaw, ir-raħal se jidher fuq TV għal siegħa u nofs. Ilkunsill ma sab l-ebda oġġezzjoni ma dan.

10. Laqgħa li jmiss
10.1 Il-laqgħa ntemmet fit-8.30pm.
10.2 Il-laqgħa li jmiss se jsir fis-21 ta’ Novembru 2012
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